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AMAÇ 

Sosyolojinin ve iş yaşamında uygulanmasını öneminin kavranması, toplum 
yapısını ve değişimi tetikleyen unsurların kavranması amaçlanmıştır.  

HEDEF  

Toplumla çalışacakların toplumu tanıma, anlama ve değişim için harekete 
geçirme becerilerini geliştirmek. 

KAZANIMLAR 

Kalkınma toplumda iş yapma şekillerinin ve davranış biçimlerinin 
değişiminin sonucudur. Toplum yavaş veya hızlı zamanla değişir. 
Arzulanan değişim için tarımsal üretimde ekolojiyi bilmek ne derece önemli 
ise kalkınmada da toplumu tanımak o denli önemlidir. Çünkü insanların 
davranışları bölgeden bölgeye ve aynı bölgede zamandan zamana değişir. 
Bu nedenle kırsal kalkınmada çalışanların toplumsal değişim için görev 
yaptıkları bölgedeki toplumu, yapısını, kültürünü ve tarım sistemlerini 
neden ve sonuçları ile bilmelidirler.  

Bu bölümde sosyoloji ve sosyal değişimle ilgili bazı kavramlar, 
değişimi etkileyen değer ve inançlar, köy ve köydeki idari yapı, yerleşim 
düzeni ve etkileşim sürecinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Davranışlar ve eğilimler toplumlara ya da zamana göre farklılık 
göstermektedir. Sosyoloji; toplumun yapısını, işlevlerini, değişimini, sorunlarını 
özgün yöntemlerle inceleyen ve ilkelere bağlayan bilim dalıdır. Çalışma alanı 
insan ve toplum olan sosyoloji topluma sistematik yaklaşarak, görülenleri 
açıklamaya çalışır. Fransız düşünür Auguste Comte (1798-1857) topluma yeni 
bakış açısını tanımlamak için 1838’de ilk kez sosyoloji terimini kullanmıştır. 
Antik medeniyetlerde, Çinli filozof Konfiçyus (M.Ö. 551-479), Yunan filozoflar 
Plato (M.Ö. 427-347), Aristo (M.Ö. 384-322)’dan İngiliz oyun yazarı William 
Shakespare (1564-1616)‘e kadar toplumsal konularla çalışan çok sayıda 
sosyolog vardır. Sosyologlar toplumsal yapının işleyişine ve toplumun nasıl 
geliştirileceğine odaklanmışlardır (Macionis, 2007; Ozankaya, 1979). 

Orta çağda insanlar tarlalarının yanındaki evlerde yaşayıp, evlerinin 
yakınındaki küçük atölyelerde çalışmışlar, 18. yy sonunda toplumsal yapıda 
büyük değişimler yaşanmıştır. Bu dönemde sanayileşme, şehirleşme ve 
demokratik haklar gündeme gelmiştir. Kente göçle birlikte karın tokluğuna uzun 
çalışma saatleri, suçlar, kirlilik ve evsizler gibi önemli problemler ortaya 
çıkmıştır. Kentleşme ile birlikte toplumdan haberdarlık, bireyselleşme ruhu, 
insanların çevrelerini kuşatan olayları tanımaya çalışmaları sosyolojiye ivme 
kazandırmıştır. Comte doğa yasaları gibi toplumun da kendine özgü yasaları 
içinde işlediğini söylemiş ve bilimsel yaklaşımı toplum çalışmalarına 
uygulamıştır (Macionis, 2007). 

Kırsal/Köy sosyolojisi ise bağımsız bir bilim dalı olarak, XIX.yy sonunda 
gelişmiştir. Sürekli göç ve sorunlar nedeni ile ABD kırsal sosyolojiye öncülük 
etmiştir. Türkiye’de kırsal sosyoloji 1950’lerden sonra gelişme göstermiş ve 
1960’larda bilim dalı olarak Ziraat Fakültelerinde okutulmaya başlanmıştır. 
Kırsal kalkınma çabaları köy sosyolojisine ilgiyi artırmıştır (Yurttaş ve ark., 
2007).  

Sosyal ilişkilerin, olayların meydana geldiği, grupların, kurumların yer 
aldığı, nüfus ve yerleşim tarzının şekillendirdiği, toplumun çevresinin görünümü 
sosyal yapı olarak tanımlanmaktadır (Vogt, 1917). Sosyal yapıyı, değişimi ve 
kültürü dikkate almayan analizler grafiklerde kalırlar. Sosyoloji bu unsurları 
dikkate alarak, verileri rakam yığınları olmaktan kurtarmaktadır. Sosyolojik 
düşünce tarih boyunca süregelen bilgi birikiminin sağladığı bakış ve davranış 
biçimidir. Nedenler ortaya konularak, sonuçlar üretilmeye çalışılır. Köydeki 
inanışlar, çatışmalar, kahvehanedeki diyaloglar gibi her olayın birden çok 
sebebi olabilir. 

Toplumların nasıl ürettikleri, tükettikleri, paylaştıkları ile ilgili bilgi 
birikimleri toplumsal düşünceyi oluşturur. Ekonomi, politika, psikoloji, hukuk gibi 
bilim dalları sosyal bilimlerdir. Toplumda alıcı-satıcı ilişkileri ekonomik, seçmen-
aday ilişkileri politik, davacı-davalı ilişkileri de hukuki olup, ortak özellikleri 
toplumsal olmalarıdır. İktisadi karar verileceği ya da olayın açıklanacağı zaman 
bunun belli formda olması gerekmektedir. Arz-talep ilişkisini özetlemek iktisadi 
düşünmedir (Birkök, 1998). Örneğin; piyasada çok satan dergi incelendiğinde; 

 İktisadi: fiyatı ucuz; fiyat-talep dengesi 
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 Psikoloji: renkli fotoğraf etkili, daha çok dergi satışı için renkli 
resimler 

 Siyasi; yazılanların yaygın siyasi görüşe yönelik olması  

Bu değerlendirmelere göre fiyat artışı veya resimlerin azaltılması satışları 
düşürecektir.  

İnsan ve toplum arasındaki etkileşimin kendi kuralları vardır. Sosyal 
olaylar olup-bittikten bir süre sonra sebep-sonuç ilişkileri analiz edilir. Olayın 
bağlı bulunduğu toplumsal kurallar belirlenir. Sistemin işleyişi iyi bilinirse, 
değişim için farklı yollar bulunabilir (Mathiassen and Nielsen, 1989). Sözgelimi; 
Kırsal toplumlarda büyük çiftçilerin etkisi; kadınların işlevi, çiftçilerin borç alma 
kaynakları, yenilik benimseme süreci, toplumda yetişkin-çocuk, kadın-erkek, 
zengin-yoksul gibi sınıflandırılmaların yapılması gibi. 

Günümüzde farklı kesimlerin birbirleri ile işbirliği hızlanmıştır. İşbirliğinin 
sinerjik etkisinde aktörlerin birbiriyle uyumları önemlidir. Toplumsal değişim için 
bireysel beklentileri ve davranış desenini bilmek zorunludur. Bilişim 
teknolojilerindeki gelişmeler toplumlarda hızlı iletişimi ve değişimi sağlamış, 
deneyimler daha gözlenebilir ve etkilenebilir olmuştur. 

2. SOSYOLOJİNİN UYGULANMASI 

Sosyoloji kişisel gelişim ve haberdarlığa yardım ederken, bireyleri iş 
yaşamına hazırlamaktadır. Sosyolojik eğitim ve çalışmalar kırsal kesimde 
görev yapan/yapacak elemanların kırsal toplumu tanımalarına olanak 
sağlarken, kalkınma çabalarının başarısını artırmaktadır.  

Sosyoloji yaşamı şekillendiren kanun ve politikaların hazırlanmasına 
rehberlik eder. Toplumda bireyler nasıl yaşar, çalışır, beklentileri neler? Toplu 
taşımacılık, boşanma gibi konularda yasal düzenlemelerin yapılmasına, kırsal 
kesimde yeniliklerin benimsenmesi, örgütlenme ve ürünlerin pazarlanması gibi 
farklı alanlarda politikaların tanımlanmasına yardım eder (Macionis, 2007). 
Yaşamın her alanı ile ilgilenir ve iyileşmesine yönelik öneriler geliştirir. 
Sözgelimi; boşanma kırsal kesimde kadının gelir düzeyini ve yaşamını nasıl 
etkiler? Amaç gelir düzeyi ise boşanan kadının yaşam standardının düşmesini 
engelleyici düzenlemeler yapılabilir.  

Sosyoloji yaşamdaki fırsatlar ve engellerin kavranmasını sağlarken, 
bireye toplumun aktif katılımcısı olma becerisini de kazandırmaktadır. Sosyoloji 
ile toplumsal konuları araştırma, öğrenme, yorumlama ve uygulama becerisi 
kazanılmaktadır. Toplumdaki bireysel tercihler, üretici ve tüketicilerin 
davranışları, eğilimleri gibi bilgiler rekabet yeteneği kazanma yanında politika 
ve stratejilerin belirlenmesine de yardımcı olmaktadır (Macionis, 2007). Tarım, 
çevre, kent yaşamı, reklam, bankacılık, eğitim, hukuk, medya vb farklı 
sektörlerde sosyoloji uygulanmaktadır. Toplumsal alanlarda başarı hedef 
grupların inançlarını, aile yapıları, yaşam stilleri vb. anlayabilmeye bağlıdır. 
Kırsal gelişme için toplumsal değişim hedeflenmektedir. Değişimin hangi 
konularda, kimlerle, nasıl gerçekleştirileceği ve hangi politikaların kullanılacağı 
sosyolojik verilerin yorumlanmasına dayanmaktadır (Bridger et al., 2002). 
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3. SOSYOLOJİK ARAŞTIRMA 

Fen bilimlerindeki araştırmalar laboratuvarlarda, son derece karmaşık 
ekipmanlarla çalışmaktadır. Comte ve Durkhiem bilimsel yöntemleri fen 
bilimlerindeki gibi toplum çalışmalarına uygulamışlardır. Sosyologlar 
araştırmalarını kendi laboratuvarları olan sokakta, evde, okulda, hastanede, 
köyde kısacası insanın olduğu her yerde yürütmektedirler. Sosyolojik araştırma 
iki basit gerekçe ile başlar (Macionis, 2007): 

1. Çevrelerindeki davranış desenini ortaya koymak 

2. Davranış desenlerinin nedenlerini belirleyici sorular sormak 

İnsanların gerçekleri ve davranışlarının gerekçeleri bölgelere göre 
değişmektedir. Latin Amerika’daki bazı yerlerde tohum ekiminden sonra 
çiftçiler toprak üzerine, hasat tanrısı için balık bırakmaktadırlar. Yaşlı bir çiftçi, 
balık bırakılmadığı bir dönemde verimin düştüğünü söylemiştir. Hasat tanrısına 
hediye olarak balık verilmesi verim artışı olduğu için çiftçilere makul 
gelmektedir. Bilimsel gerçek ise bırakılan balıkların çürümesi sonucu toprak 
gübrelenmekte ve fazla ürün alınmaktadır. Bağlarda filoksera için 1900’lerin 
başında İzmir ili Kemalpaşa İlçesinde imamlar ve papazlar halkla birlikte 
toplanıp, dua etmişler, et kavurup, filoksera böceğinin bağın köklerini değil 
etleri yemesini dileyerek, omca diplerine bırakmışlardır. Ancak, filokseradan 
kurtulamamışlardır. 

Sosyoloji; topluma yönelik çalışmaların sistematik gözleme 
dayandırılarak, davranış ve nedenlerinin incelenmesidir. İnsan davranışları, 
eylemleri basit birer çıktı olmayıp, nedenleri vardır. Sosyoloji sadece toplumun 
anlaşılmasıyla sınırlı kalınmayıp, toplumsal değişime yönelmektedir. Bu 
nedenle eylemci yapıdadır. Ancak, “Toplum nasıl çalışır?” “Toplum böyle mi 
olmalı?” sorularına yanıt verirken, araştırmacının bireysel görüşleri çözüme 
dahil edilebilmektedir (Macionis, 2007; Ozankaya, 1979). 

Sosyolojik çalışmalarda çeşitli yöntemler kullanılabilir. Araştırmacının 
becerileri ve olanaklar (finansal, eleman, zaman vb) yöntemin belirlenmesinde 
etkilidir. Deneme, survey, katılımcı gözlem ve kaynak tarama (önceki 
çalışmalar, istatistiksel veriler) başlıca araştırma yöntemleridir. Yöntemlerin 
bazı avantaj ve dezavantajları Tablo 1’de verilmektedir. 

Herhangi bir konuda sosyolojik araştırma yapılırken, konu ile ilgili önceki 
çalışmaların incelenmesi yararlıdır. Neler ve nasıl yapılmış, neler sorulmuş ve 
nasıl yorumlanmış incelenmelidir. Kırsal kesimde sosyolojik araştırma 
yaparken, yararlı olacağı düşünülen 10 adım aşağıdaki gibidir: 

1. Konu ne? 

2. Daha önce neler yapılmış? 

3. Sorular neler? 

4. Araştırmayı yürütmek için neler gerekli? 

5. Etik konular var mı? 

6. Hangi yöntemler kullanılacak? 
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7. Veriler nasıl kayıt edilecek? 

8. Veriler ne söylüyor? 

9. Sonuçlar neler? 

10. Öğrenilenler nasıl paylaşılacak ve kullanılacak? 

 
Tablo 1. Sosyolojik çalışmalarda araştırma yöntemleri 

 DENEME SURVEY 
KATILIMCI 
GÖZLEM 

KAYNAK 
TARAMA 

U
Y

G
U

L
A

M
A

 

Açıklayıcıdır  

Değişkenler 
arasındaki ilişkileri 
belirler.  

Kalitatif veri üretir 

Doğrudan 
gözlenemeyen 
davranışlar, 
değerler gibi 
konularda bilgi 
toplanır.  

Tanımlayıcı ve 
açıklayıcı 
araştırmalar için 
uygundur.  

Kalitatif ve 
kantitatif veriler 
üretir 

İnsanları doğal 
halleri ile 
inceleyerek, 
açıklayıcı ve 
tanımlayıcı 
yorumlar için 
uygundur 

Uygun veri elde 
edildiğinde 
tanımlayıcı, 
açıklayıcı 
çalışmalar için 
kullanılabilir 

A
V

A
N

T
A

J
 

Sebep-sonuç 
ilişkilerine 
olanaklar sunar 

Örnekleme, anket 
formu, daha 
büyük 
popülasyonla 
çalışma olanağı 
derinlemesine 
bilgi sağlar 

Doğal eğilimlerin 
gözlenmesine 
olanak verir.  

Maliyeti düşüktür 

Zaman tasarrufu 
ve düşük maliyet 

K
IS

IT
L
A

R
 

Laboratuvar 
ayarları yapay 
sonuçlar doğurur. 

Araştırma çevresi 
kontrol 
edilemezse sonuç 
ön yargılı 

Anket formu iyi 
hazırlanmalı 

Masraflı ve zaman 
harcanır 

Zaman tüketir 

Tekrarlanması 
zordur 

Araştırmacının 
rolü katılımcı ve 
gözlemci olarak 
dengelenmelidir 

Araştırmacının 
olası ön 
yargılarda 
kontrolü yoktur 

Veriler mevcut 
araştırma için 
geçerlidir 

Kaynak: Macionis, 2007. 

 

Kırsal kesimde kullanılabilecek başka yaklaşım da katılımcı teknikleridir. 
Belirlenen gruplarla bir araya gelinerek, konular, uygulamalar, nedenleri ve 
sonuçları tartışılabilir. Problem analizi, odak grup, beyin fırtınası gibi yöntemler 
bu kapsamda belirtilebilir. Tartışmalarla yürütülen bu çalışmaların eylem odaklı 
olması, yerel katılım, beceri geliştirme, hangi konularda nasıl değişim 
yapılacağına birlikte karar verilmesi sonucu halk, sosyal değişimde söz sahibi 
olmaktadır. 

Köy araştırmaları kırsal kesimin sosyo-ekonomik yapısını anlamak, 
sorunları ve olası çözüm yollarını ortaya koymak için yapılan sistemli 
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değerlendirme amacıyla yürütülmekte ve sorunların çözümüne ışık tutmaktadır. 
Türkiye’de köy araştırmaları 1930’larda başlamıştır. 1963’den sonraki planlı 
önemde ise bu çalışmalar sonucunda belirlenen sorunların çözümüne yönelik 
projeler uygulanmıştır. Köy araştırmaları veri derlenmek, kırsal kesimdeki 
beklentileri ve eğilimleri saptamak, kalkınma çalışmalarına destek olmak gibi 
hedefler gütmektedir. Çalışmalar bir bölgenin veya bir köyün geneli ya da bir 
aile ile yürütülebilir. Araştırmalarda köyün sosyal yapısı, maddi-manevi tüm 
unsurları inceleme konusudur. Köyün konumu, fiziki özellikleri, dış dünya 
bağlantıları da ele alınabilir. Ekonomik durumu, sosyal yaşantısı, eğitim 
öğretim durumu, örf-adetler ve bağlılığı, inanç durumu, Kültürel faaliyetleri, 
teknik uygulamalar, politik eğilimi, sağlık uygulamaları, komşularla ilişkileri vb. 
ortaya konur (Yurttaş ve ark., 2007). 

4. KAVRAMLAR VE DEĞİŞKENLER  

Bilimin temel unsuru kavramdır. Parçaların bütünü temsil edebilecek 
şekilde yapılandırılmasını içerir. Toplum aile, ekonomi gibi farklı parçalardan 
oluşur. Sosyolog bireyleri ve toplumu tanımlar (Ackoff, 1994). Değişkenler 
örnekten örneğe farklı değeri belirtir. Sözgelimi; çiftçi büyük, orta, küçük 
topraksızlar vb. Büyük çiftçi kim? Kaç dekar arazi işler? Bu soruların yanıtları 
bölgelere ve ürünlere göre değişmektedir. Ürün fiyatları ise kaliteye, pazara, 
toptancı veya perakendeci piyasalarına göre farklıdır. Ölçüt incelenen değişken 
değerinin göstergesi olup, yorumlamada kullanılır. Örneğin; arazi varlığı, 
hayvan varlığı gibi değişkenlerin ölçülmesi kolaydır. Aynı şekilde basküle 
çıkıldığında kilo ölçülür ve yorumu yapılabilir. Kişilerin ağırlıkları üzerinden 
beslenme alışkanlıkları, gelir düzeyi vb. konular tartışılabilir.  

Sosyolojik çalışmalarda, hangi değişkenlerin kullanacağına karar verirken 
eldeki veriler ve deneyim dikkate alınmalıdır. Sözgelimi; İç Anadolu’da 100 
dekar arazisi olan orta, Ege Bölgesinde ise büyük çiftçi olabilir. Bu 
tanımlamada yetiştirilen ürünler, elde edilen gelir ve ekolojik unsurlar etkilidir.  

Değişkenler güvenilirliği, geçerliliği, diğer değişkenlerle ilişkisi (sebep-
sonuç) değişimdeki etkisi test edilmelidirler. Değişime sebep olan değişken 
bağımsız; etkilenen ise bağımlı değişkendir. Toplumsal olayları, sonuçlarını 
tahmin etmek ve istenen yönde değiştirmek için etkili unsurlar belirlenip, eylem 
kararları veya politikalar hazırlanabilmektedir. 

Fen bilimlerinde laboratuvar ortamında değişkenler kontrol edileceği için 
süreç daha kolay olabilir. Ancak, sosyolojik çalışmaların yürütüldüğü sokakta 
veya köyde bunu yapmak zordur. İnsan davranışları farklı sebeplerden 
etkilenmektedir. Çiftçi davranışları incelenirken, tarımsal üretimle ilgili teknik, 
ekolojik, ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve politik bir çok değişken dikkate 
alınmalıdır. 

5. SOSYOLOJİDE KISITLAYICILAR 

Gökbilimci, gök cisimlerini inceler ve kesin tahminlerde bulunabilir. 
Gökbilimci uzayı seyrederken yıldızlar tepki göstermezler. İnsanlar ise 
çevresindeki olaylara tepki verirler, rahatsız olurlar veya her zamanki gibi 
davranmayabilirler. Suyun kaynama derecesinde olduğu gibi fen bilimlerindeki 
kurallar zamanla değişmez. Sosyal yapı değişkendir ve toplumdaki eğilimler 
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zamanla değişebilir. Karmaşık olan insan davranışlarının kesin tahmin 
edilebilmesi zordur. Kimyager; aksilik olmadıkça deney tüpü içinde olanları 
etkileyemez. Sosyolog ise toplumun parçasıdır ve içinde yaşadığı toplum 
deney tüpüdür. Toplumun parçası olan kişi, yorumlarında kendi deneyimlerini, 
görüşlerini ve beklentilerini yansıtabilir (Macionis, 2007). 

5.1. Kültür 

İlk insan 40.000 yıl önce Orta Afrika’da görülmüş, 12.000 yıl önce 
Bereketli Hilal’de yerleşik yaşama geçilmiştir. Anadolu’da büyük bir tarım 
kültürü doğmuştur. Dünyada ilk buğday üretimi ve ekmeğin pişirilmesi 10.000 
yıl önce Anadolu’da gerçekleşmiştir (Konya, Çumra Çatalhöyük). Çok sayıda 
ürünün, koyun, keçi ve inek gibi hayvanların evcilleştirildiği coğrafya Anadolu 
ve çevresini içine alan Bereketli Hilal’dir (Boyacı, 2013).  

Kültür denildiğinde ulus, toplum vb anlaşılır. Ancak, farklıdır. Kültür; 
“paylaşılan yaşam tarzıdır”. Ulus, Türkiye, Almanya gibi siyasi sınırları olan bir 
alanı tanımlar. Toplum bir ülkede veya bir bölgede yaşayan, organize iç 
etkileşimi olan insan topluluğunu tanımlar (Macionis, 2007): 

 Her ülke ulus ve toplumdur 

 Birçok ulus aynı zamanda çok kültürlüdür. 

 İnsanları farklı yaşam tarzlarına sahiptir. 

 Bunlar bir biri ile harmanlanmıştır. 

Kültürler fiziksel unsurlara (maddi kültür) sahiptir. Maddi kültür insan 
eliyle yapılmış kültürdür. Toplumun maddi kültürü, değer ve normları onun 
gelişmişliğinin göstergesidir. Gelişmiş toplumlar çevrelerini daha çok 
şekillendirebilirler. Kılık-kıyafet, konuşma, değer ve normlar bakımından 
toplumda oluşturulan maddi şeyler kültürel değerlerin temelini oluşturmaktadır. 
İlkel toplumlarda ok ve yay, okun ucundaki zehir korunmak ve avlanmak için 
büyük önem taşımaktadır. Çinlilerin çatal, bıçak kullanmaması maddi kültür 
bakımından dışarıdan gelenlere tuhaf olabilir. Geçmişte atlara sadece krallar 
ve asiller sahipken, bugün bireyselliğin ve bağımsızlığın göstergesi olarak 
otomobiller görülmektedir. Kırsal kesimde beygir gücü yüksek traktörlere sahip 
olmak da bir tür saygınlık unsuru gibi algılanmaktadır. 

İletişimin gelişmesi, kültürler arası etkileşimi hızlandırmıştır. Yabancı 
kültür yapıya uyarsa uzlaşma, uymaz ise çatışma olur. Biri reddedilir veya 
değişiklikler yapılır. Kültür, belirli bir toplum tarafından meydana getirilen sosyal 
bir ürün olup, insan ilişkileri sonucu oluşan ve değişen sosyal mirastır. 

Kültürel yapı toplumun sosyal ilişkiler ağı ve değer yargılarıdır. Fiziki yapı 
ise toplumun şekil ve çevresi olarak gösterilen, dış görünüşünü oluşturan 
nüfusun yerleşim tarzını tanımlar (köy-şehir). Sosyal değişme bu yapıların 
zaman içinde farklılık göstermesidir (Rogers et al., 1988).  

Kırsal alandaki sosyal yapıyı anlayabilmek için kentsel alanla 
karşılaştırmalar yapılması yararlı görülmektedir. Şehirde olan her şeyin köye 
götürülmesi çabaları farkın azaltılması içindir. Gelişmiş ülkelerde fark 
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azalmıştır. Farklılığın nedenleri meslek, çiftçilik ve getirisi, çevre doğal ortamla 
temasın çokluğu, doğa koşullarının zorluğu, demografik durum (nüfus 
yoğunluğu az, nüfus yaşlı vb.) şeklinde sıralanabilir (Yurttaş ve ark., 2007). 

Köyde sosyal-kültürel yapı şu şekildedir: 

• Köyler dar alanı kaplar 

• Evler küçük ve az katlı, düzensiz 

• Doğal çevre ile bütünleşmiş 

• Köylüler birbirini daha iyi tanır 

• Göç edenler, topraksız veya küçük çiftçiler 

• Evlenme yaşı küçük 

• Ailenin tüm fertleri çalışır, 

Kültürün Unsurları: 

Sembol, dil, değerler ve normlar kültürün unsurlarıdır. İnsanlar, duyuları 
ile çevresini algılar, anlamlar verir ve sembollere dönüştürler. Sembol, ortak 
kültürü paylaşan insanların çevrelerini tanımlamada kullandıkları anlamlardır. 
Aynı sembol aynı toplumda farklı anlamlar taşıyabilir. Ekolojik tarım genç 
çiftçiler için “pazar garantisi” yaşlı çiftçiler için ise “çevre koruma” anlamı 
taşımaktadır. Toplumlarda kürk değer verilen bir sembolü temsil ederken, 
hayvanlara kötü muamelenin göstergesi olarak da algılanmaktadır. Kültür 
dünyasının anahtarı olan dil, insanların birbiri ile iletişimini, kültürün gelecek 
nesillere ve diğer toplumlara aktarılmasını sağlar. Dil ve ortak anlamlar 
toplumsal iletişimde önemlidir. Sözgelimi, dönüm/dekar farklı yörelerde farklı 
büyüklüklerle ifade edilebilmektedir (Macionis, 2007; Rogers et al., 1988). 

5.2. Değerler ve İnançlar 

Değerler, aynı kültürü paylaşan insanların nasıl yaşayacaklarının 
seçiminde kullanılır. Değerler inançların genel ilkelerini ortaya koyar. İnanç, 
bireyin bir konunun doğruluğunu veya yanlışlığını düşünüp, karar vermesi ile 
ilgilidir. Kültürel değerler ve inanışlar insanların çevresini kuşatan olayları 
yorumlamaları yanında, kişiliklerinin oluşmasında da etkilidir. Değerler aileden, 
arkadaşlardan, okuldan öğrenilir. Bireyler edinilen bu ilkelere göre düşünür ve 
hareket ederler. Değerlerdeki çatışma farklılığın yansımasıdır. Olumlu yanı 
değişimi tetiklemesidir (Rogers et al., 1988). 

Geleneksel olmayan (gelişmiş) toplum bireysel yaşam kalitesine odaklı 
olup, daha çok bireysel mutluluk arzular. Geleneksel değerler daha az etkilidir, 
aile bağları zayıftır. Normlar, toplumun rehberlik ettiği ve bireylerden uymasını 
istediği kurallar ve beklentilerdir (Macionis, 2007). 

5.3. Sosyal Gruplar ve Tabakalaşma 

Sosyal gruplar belli amaç ve kurallara göre ilişkilerini sürdüren, ait olma 
duygusunu paylaşan bireylerden oluşur. Gruplar devamlılık, büyüklük, ilgi 
alanı, kapsam ve benzeri ölçütlere göre sınıflandırılabilir (Macionis, 2007). 
Kalabalık; tesadüfen ve geçici bir aradaki insanlardır. Topluluk; hayat 
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şartlarının tüm yönlerini paylaşan birbiri ile ilişkisini yazılı olmayan kurallara 
göre yürüten insanlardır (örneğin; köy halkı). Bir amaç için bir araya gelen ve 
ilişkilerini yazılı kurallara göre yürütülen topluluklar ise cemiyettir (sözgelimi; 
sendikalar, kooperatifler, birlikler, vb.). 

Bazı toplumlarda sosyal gruplar tarımsal üretimde etkin rol 
üstlenmektedirler. Örneğin; Hollanda’da kırsal kesimdeki çalışma kulüpleri 
ürünlere göre yerel olarak faaliyet göstermekte, çiftçiler bir araya gelerek, 
deneyimlerini paylaşmaktadır. Böyle bir gruba dahil olmayan çiftçilerin bilgi ve 
deneyim paylaşamaması nedeni ile iflas bile edebileceği söylenmektedir. 

Türkiye’de de kahvehaneler önemli birer paylaşım ortamıdır. Çiftçiler 
buralarda deneyimlerini veya sorunlarını birbirleri ile paylaşmaktadırlar. 
Nüfuslarına göre köylerde birden fazla kahvehane olabilmektedir. Gençlerin 
veya yaşlıların gittikleri kahvehanelerin farklı olduğu köyler bulunmaktadır. 

Tabakalaşma toplumda birbirine yakın geliri, eğitimi ve yaşam biçimi olan 
bireylerin oluşturduğu sosyal sınıfları tanımlar. Sosyal tabakalar; alt-orta-üst 
tabakalar olarak belirtilir. Az gelişmiş ülkelerde çoğunluk alt tabakadır. Gelişmiş 
ülkelerde çoğunluk orta tabakadır. Tabaklaşma ile ilgili görüşler (Macionis, 
2007; Ozankaya, 1979). 

1. Toplum organizasyonu, organizasyon da hiyerarşik yapıyı ve bu da 
tabakalaşmayı getirir. 

2. Tabakalaşma kaçınılmaz değildir. Üretim araçları kamuya ait olursa, 
sınıfsız toplum kurulabilir. 

3. Tabakalaşma kaçınılmazdır. Önlemler tabakalar arası farklılığı 
azaltabilir. 

Tabakalaşmanın kaynağı üretimden alınan paydır. Pay bireyin sahip 
olduğu güce bağlıdır. Güç ise toplumsal yapıya göre değişir. Güç fiziki, parasal 
veya politik olabilir. 

Tarım politikalarında kimlerin nasıl destekleneceğine karar verilmesinde 
veya kırsal kesimde yeniliklerin yayılmasında kırsal kesimdeki tabakalaşma 
dikkate alınmalıdır. Büyük veya küçük çiftçi tanımlamaları bölgeye, ürüne ve 
tarım sistemlerine göre değişmektedir. Bu nedenle tabakalaşma yerel 
farklılıklar gösterebilmektedir.  

5.4. Sosyal Hareketlilik 

Bireylerin yer, meslek, iş ve sosyal tabaka değiştirme şeklinde meydana 
gelen durum değişikliklerini ifade eder. Coğrafik veya mesleki hareketlilikler 
(öğretmenin muhasebeci olması fakat sınıfının değişmemesi gibi), yatay 
hareketliliği belirtmektedir. Dikey hareketlilik sosyal tabakalar arasında yer 
değiştirmeyi ifade eder. Dikey hareketlilik hızlı ise ekonomik canlılık söz 
konusudur. Politik istikrarın kurulması ve korunması kolay olur.  

Kırsal kesimden kente göç edip, iş kuran ve köydekinden daha fazla gelir 
sağlayan bir kişi ekonomik açıdan dikey hareketlilik sağlamıştır. Göç eylemi ile 
de coğrafik hareketlilik yaşanmıştır. Köyden kente göç toplumda dikey 
hareketlilik sonucudur. 
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Sektörler arasındaki nüfus hareketleri ekonomik gelişmenin ve canlılığın 
belirleyicisi olmaktadır. Kırsal kesimden sanayi ve hizmet sektörüne geçiş 
yoğunluğu tarım toplumundaki dönüşümü göstermektedir (Hillyard, 2007).  

5.5.Sosyal Kontrol 

Toplumsal yaşamdaki kurallara uymak/uymamak karşılığında ödül/ceza 
verilmesi sosyal kontrolün görünümüdür. Sözgelimi, yaptığı bir davranışın 
ardından bir kişiye gülümsemek yapılanın onaylanması anlamına gelir ki, 
gülme eylemi bir tür sosyal kontroldür. Kişiler kültürel normları öğrenir ve 
davranışları değerlendirme becerisi kazanırlar. Yanlış yapıldığında mahcup 
olunur, utanılır. Sosyal kontrol insanların sosyal çevrenin etkisi ile oluşan tutum 
ve davranışları tanımlayan sosyo-psikolojik durumu doğrudan etkilemektedir. 
Yeniliklerin benimsenmesinde köydeki diğer çiftçilerin davranışları çiftçilerin 
uygulamaları kabul veya ret etmesinde oldukça etkilidir (Rogers et al.,1988). 

5.6. Sosyal Değişim 

Toplumsal yapının zamanla farklılık göstermesidir. Değişim; toplumun 
işlevinde ve yapısında meydana gelir. Toplum; farklı işlevleri olan bireylerin 
veya grupların bir araya gelerek, ortak hedeflere yönelmesi ile oluşan 
kitlelerdir. İstenen sonuçlara erişmek; birey veya sosyal grupların ortak 
hedeflere ulaşılması için işlevlerine (ilişkilerine) etki yapılmasıdır. Toplumda 
arzulanan değişim için dışarıdan gelenlerin yeni düşünce veya teknolojileri 
tanıtması planlı değişimdir (Rogers et al., 1988).  

Biyolojik faktörlerin dışında kalan faktörler fiziki çevre veya sosyal çevre 
olarak belirtilebilir. Sosyal değişimin katalizörüdür. Sel, deprem, kuraklık gibi 
afetler de yaşamı etkiler ve büyük değişime yol açabilir. Marmara depremi ile 
inşaat yönetmeliklerinin sorgulanması ve yeniden hazırlanması örnektir. 

Manisa İli Alaşehir İlçesinde yaşanan bir diğer örnekte; 1960’larda A 
Köyü Muhtarı, yamaçtaki köyü ovaya taşımak istemiştir. Ancak, tek şartı 
hayvancılığın bırakılmasıdır. Köylüler buna yanaşmamışlar. 1969 Gediz 
depremi sonrası Muhtar devlete kendi arazisinden yer verip, konut yapılmasını 
talep etmiş ve 1970-71 evler tamamlanmıştır. Bu arada köyde hayvancılık da 
bırakılmıştır. 

Sosyal çevre sosyal yapıyı oluşturan maddi ve manevi unsurlardır. 
İnançlar, inanışlar, değer yargıları, demografik özellikler, sosyal tabakalaşma, 
teknoloji, diğer toplumlarla ilişkiler, bireysel açıdan sosyal değişmeyi etkileyen 
faktörler sosyal çevreyi oluşturur. Sosyal değişme sosyal çevredeki 
farklılaşmadır (Ozankaya, 1979).  

Sosyal değişmeler 1950’lerde hızlanmıştır. Kırsal alanlarda altyapı (yol, 
su, elektrik) ve modern tarım teknolojileri tüm ülkeyi etkilemiştir. Türkiye’de 
1950’lerde kırsal kesimde hızlanan sosyal değişim sonucu köyler şehirleşmiş 
şehirler de köyleşmiştir. Ulaşım ve iletişim olanakları köy kent ilişkisini artmış 
ve kentle temas bazı değerleri köye getirmiş. Modern tarım teknolojilerinin 
kullanımı kırsal kesimin ekonomik gücünü artırmıştır. Mekanizasyon sonucu 
ekilen arazi miktarı ile birlikte tohum, mücadele teknikleri gibi uygulamalar 
verimi ve üretimi arttırmıştır. Gelir artışı, kentle temas, ekonomik güçle birlikte 
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kente yerleşme isteği, makineleşme ile köyde işgücünün kente göçü yaşanan 
gelişmelerdir. Çocuk sayısı işgücü nedeni ile önemli iken makineleşme ile 
değer yargısı değişmiştir. Köyde; çoban-ağa; çocuk-baba gibi bağımlılıklar 
azalmıştır. Çekirdek aile tipine dönüşüm ile de bireysellik artmıştır (Yurttaş ve 
ark., 2007). 

1960’larda Yurtdışında işçi olarak gidilmesi de sosyal yapıyı 
değiştirmiştir. Köyde sosyal tabakalaşma piramidinin altındakilerin daha fazla 
yurtdışına gittikleri söylenebilir. Sosyal hareketlilik hızlanmıştır. Köyün en 
fakirinin en zengini konumuna geldiği örnekler görülmektedir. Kesin dönüş 
yapanlar kente yerleşmişler, köyde kalanlar da örnek tarım işletmeleri 
kurmuşlar. Bir köyün halkı yaşamın birçok yönünü paylaşmaktadırlar. Köye ait 
olma duygusu ve dayanışma büyüktür. Son yıllarda; bu duygunun zayıfladığı 
gözlenmektedir. 1950’lerden sonra kente göçle gelir düzeyi en yüksek ve en alt 
olan gruplar kent merkezlerine yerleşip, bütünleşmiştir. Alt gruptakiler 
gecekondulara yerleşip, sosyo-ekonomik yönden sıkıntılılar yaşamışlardır 
(Yurttaş ve ark., 2007). 

5.7. Sosyal Değişim İçin Yeniliklerin Yayılması 

Kırsal kesimin yaşam düzeyini yükseltilmesinde en önemli konu 
yeniliklerin kırsal kesime ulaştırılması ve benimsenmesidir. Uluslararası 
rekabet açısından yeniliklerin üretilmesi ve kullanılması büyük önem 
taşımaktadır. ABD’de 1950’lerde yeniliklerin yayılması ile ilgili yüzlerce çalışma 
yapılmıştır. Çalışmalar; iletişim, yeniliklerin özellikleri, çiftçilerin neden kabul 
veya ret ettikleri ile ilgilidir ve aşağıdaki konulara yanıt aramışlardır. Bu sorular 
toplumdaki ağ yapıların ve öğrenme sürecinin tanımlanmasına da yardımcı 
olmaktadır (Rogers, 1983): 

1. Karar alma sürecinde hangi kaynaklar etkili? 

2. Yenilikleri hızlı veya yavaş benimseyenlerin arasındaki farklılıklar 
neler? 

3. Yeniliklerin özellikleri benimsemeyi nasıl etkiliyor? 

4. Çiftçiler birbirleri ile nasıl iletişim kuruyor? 

5. Yenilik bir toplumda zaman içinde nasıl yayılıyor? 

Benimsemede sosyal, ekonomik ve kültürel unsurlar etkilidir. Çiftçiler 
tarımsal yenilikleri benimsemelerine göre yenilikçiler (%2,5), erken 
benimseyenler (%13,5), erken çoğunluk (%34), geç çoğunluk (%34) ve 
tutucular/geride kalanlar (%16) şeklinde sınıflandırılmaktadır. Erken 
benimseyenler aynı zamanda toplumda fikir önderi olarak da anılmaktadırlar. 
Gelişmekte olan ülkelerde yeniliklerinde yayılmasında yayılma yenilikçi çiftçiler 
tercih edilmiştir. Genelde daha varlıklı olan bu çiftçilerle çalışmalar kırsal 
kesimdeki zengin-yoksul farklılığının artmasına ve sosyal adaletsizliğe yol 
açmıştır (Rogers, 1983). 

Amerikalı sosyolog E.M.Rogers (1983)'a göre tarımsal yenilikler oransal 
üstünlük, kabul edilebilirlik, karmaşıklık, denenebilirlik ve gözlenebilirlik gibi 
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özelliklere sahiptir. Çiftçilerin yeniliği kabulünde değerleri ve inançları da 
yeniliklerin özellikleri kadar önemlidir.  

Sosyal ve kültürel unsurlar bazen ekonomik kazançtan daha etkilidir. Kar 
getirmemesine rağmen, bazı yöntemlerin kullanımına devam edildiğine 
rastlanmaktadır. Çiftçiler, yüksek verimli buğday, çeltik ve mısır çeşitlerini damak 
tatlarına uymadığı için ret edebilmektedirler. Ancak, pazar için üretimle birlikte 
piyasa koşullarının çiftçilerin benimsemelerin eğilimlerini şekillendirdiği de 
söylenmelidir (Gwin ve Lionberger, 2007). 

Sosyal sistemlerin çoğunda resmi olmayan bir hiyerarşi vardır. Bu yapı 
çiftçilerin yenilikleri benimsemelerini etkiler. Çoğu zaman saygınlık; toplumsal 
değerlere uyum ve ekonomik zenginlik (hayvan varlığı, toprak varlığı vb.) ile 
ölçülür. Varlıklı bir çiftçi itibarını ve konumunu tehlikeye sokmaksızın yeni 
düşünceleri daha kolay denerken, yoksul ise çevre baskısı altındadır. Sosyal 
kontrol davranışların şekillenmesinde önemlidir. Birçok insan, yaşantısını 
diğerlerinin düşünceleri doğrultusunda sürdürmektedir. Özellikle, daha sınırlı bir 
alan olan ve bilgi alış-verişinin yoğun yaşandığı kırsal kesimde kontrol daha çok 
hissedilmektedir (Rogers, 1983). 

Kırsal kesimde yaşayanların kimlerle, ne amaçla ve hangi sıklıkta ilişki 
kurdukları sosyolojik açıdan önemlidir. Köy içi ve dışı kaynaklarla bağlantılar 
yeniliklerin benimsenmesinde ve sosyal değişimi etkilemektedir. Köyün 
değişiminde etkili çiftçiler toplumsal değerlere daha yakındır, köy içi ve dışı ile 
iletişimleri iyi olup, yeniliklere açıktırlar. Çiftçiler arasındaki deneyimlerin 
paylaşımı ve etkileşim toplumsal değişimi olumlu etkilemektedir. Sosyal 
değişimde kazanılan beceriler hızlandırıcı işleve sahiptir. Sözgelimi; gelişmekte 
olan bazı ülkelerde hibrid mısırın yayılması 14 yıl sürmüş, zaman içinde 
çiftçilerin hibrid mısıra aşina olmaları diğer hibrid çeşitlerin benimsenmesini 
kolaylaştırmıştır (Rogers, 1983). 

6. KÖY NEDİR? 

İdari örgüte sahip en küçük yerleşim birimidir. 1924 tarihli Köy Kanunu’na 
göre, köy; nüfusu 2.000’e kadar olan yerleşim birimidir. 2.000-20.000 arası 
kasaba, 20.000’den fazla ise şehirdir. 1930 tarihli yasaya göre 2.000 üzeri 
nüfuslu yerlerde Belediye kurulabilir. Türkiye’de ve birçok ülkede nüfus, köy ve 
kent ayrımında ölçüttür. Kırsal alan köyden daha kapsamlıdır. İmar kanununa 
göre nüfusu 5.000’den fazla yerlerde imar planı gereklidir. Bu nedenle imar 
planına göre 5.000’den az nüfuslu yerler kırsal alan kabul edilmektedir. 

Kırsal alanlarda Muhtarlık idaresine sahip olmayan sınırlı tarımsal 
faaliyetleri yürütmek için kurulan küçük yerleşim yerleri, mezralar vb sürekli 
veya geçici yerleşim yerleri sayılabilir. Bir tren istasyonunun veya limanın 
çevresinde bulunan birkaç ev köy altı yerleşim yeridir. Bu yerleşimler zamanla 
gelişerek, köy niteliğine dönüşebilirler.  

Türkiye’de köy nüfusu 1945’te ortalama 414; 1960’ta 550 ve 1990’da 
486’dır. 1990 sayımına göre; nüfusu 500’den az olan köy sayısı 10.941’dir (tüm 
köylerin %31,8’i). Nüfusu 1.000’den fazla olan köylerin sayısı ise 3.536 
(%10,3’ü)’dır. Yıllara göre köy sayılarında artış gözlenirken, kırsal kesimde 
yaşayanların oranı azalmıştır (Tablo 2 ve Tablo 3). 
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Tablo 2. Türkiye’de Yıllara Göre Nüfus Durumu, İl, İlçe ve Köy Sayıları 

YILLAR NÜFUS İL SAYISI İLÇE SAYISI KÖY SAYISI 

1975 40.347.719 67 572 35.228 

1980 44.736.957 67 572 35.268 

1985 50.664.458 67 580 35.151 

1990 56.473.035 73 829 35.545 

2000 67.803.927 81 850 36.699 

Kaynak: TUİK, 2007. İstatistik Göstergeler 1923-2006, Yayın No:3114, Ankara. 

 
Tablo 3. Yıllara Göre Kent ve Kır Nüfusu 

Yıllar KIR NÜFUSU (%) KENT NÜFUSU (%) TOPLAM (1000 kişi) 

1994 78,2 21,8 27.755 
1995 71,3 28,7 35.605 
1996 67,1 32,9 40.348 
1997 64,1 35,9 44.737 
1998 54,1 45,9 50.664 
1999 48,7 51,3 56.473 
2000 42,7 57,3 67.420 
2001 42,0 58,0 68.407 
2002 41,2 58,8 69.388 
2003 40,4 59,6 70.363 
2004 39,7 60,3 71.332 
2005 37,9 62,1 72.065 
2006 37,3 62,7 72.974 

Kaynak: TUİK, 2007. İstatistik Göstergeler 1923-2006, Yayın No: 3114, Ankara. 

 

Türkiye’de işletmelerin %64,8’i 5 ha’dan daha küçük arazi genişliğine 
sahiptir. Bu işletmeler toplam tarım arazilerinin %21,3’ünü işlemektedirler. 20 
ha ve üzeri olan işletmelerin payı %5,8 olup, toplam tarım alanlarının %18,8’ini 
işlemektedir (Tablo 4). Özellikle, miras yolu ile arazilerin parçalanması 
işletmelerin küçülmesine ve dağınıklığına yol açmıştır. Yeter genişliğe sahip 
olmayan çiftçiler de kente göç etmek zorunda kalmaktadır. Göç tarım 
arazilerinin boş kalmasına da neden olmaktadır. 

 
Tablo 4. Tarımsal İşletmelerin Sayı ve Genişlikleri (2001) 

İŞLETME 
GENİŞLİĞİ 

İŞLETME SAYISI İŞLENEN ALAN 

Sayı 
Oranı 
(%) 

Sulu Tarım 
Yapan İşletme 

Oranı (%) 
Alan(da) 

Oranı 
(%) 

Sulu Tarım 
Yapılan Alan 

Oranı (%) 

Küçük (5<ha) 1.958.281 64,8 43,9 39.331.138 21,3 21.5 

Orta (5-20 ha) 887.328 29,4 40,9 82.004.847 44,5 18.0 

Büyük (20 ha 
+) 

175.598 5,8 41,8 62.993.516 34,2 18.8 

TOPLAM 3.021.207 100,0 42,9 184.329.501 100,0 19.0 

Kaynak: DPT, 2008. Temel Tarımsal Göstergeler, 
(http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/goslerge/2008.pdf), (Erişim: 15.12.2008) 

 

http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/goslerge/2008.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/goslerge/2008.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/goslerge/2008.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/goslerge/2008.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/goslerge/2008.pdf
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6.1. Köy İdari Örgütü 

Köyler 1924 tarihli ve 442 sayılı kanuna göre yönetilir. Kanuna göre 
nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerleri köydür. Cami, okul, otlak, yaylak gibi 
ortak malları bulunan, toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ, bahçe ve 
tarlaları ile birlikte köyü oluştururlar. Köy sınırları köy ihtiyar meclisi tarafından 
tanımlanır ve İl İdare Meclisi onaylar. Muhtarın köy yararına olmayan 
kararlarını, Kaymakam veya Vali bozabilir.  

Köy derneği, köy muhtarı, ihtiyar meclisi, köy katibi ve köy korucuları köy 
yönetim organlarıdır. Köy derneği köydeki seçmenlerin toplamıdır. Muhtar ve 
ihtiyar meclisini seçerler. Köyde isteğe bağlı bazı görevlerin zorunlu olmasına 
karar verirler. Kaymakamlık veya Valilik kararları onaylamak zorundadır. 

Köy Muhtarı 442 sayılı köy kanununa göre köyün başıdır. Muhtarın 
görevleri; köyü temsil, kanunları halka duyurmak, imece işe çağırmak, salma 
yolu ile para toplamak, doğum, ölüm ve evlenme gibi olaylarla ilgili işlemleri 
yapıp, ilgili yerlere bildirmektir. Seçmen, kredi vb. listeleri hazırlamak, salgın 
hastalıkları ve suç durumlarını ilgililere bildirmek, askere alınanların orduya 
katılımını sağlamak, köy sandığı için vergi toplamak ve köy sorunlarını çözmek 
için çalışmak muhtarın görevlerindedir.  

Muhtarlığa ve meclis üyeliğine seçilebilmek için köy halkından olmak, 25 
yaşını tamamlamış olmak, Türkçe okuyup, yazabilmek, Milletvekili, il genel 
meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi veya belediye başkanı olmamak gibi 
koşullar vardır. 

İhtiyar meclisi Muhtarla birlikte dört yıl için köy derneği tarafından gizli 
oyla seçilen üyelerden oluşur. Nüfusu 1000’den az olan köylerde 8, 1000’den 
fazla köylerde ise 12 üye seçilir. Oy sayısına göre üyelerin yarısı asıl, yarısı 
yedek üye olarak belirlenmektedir. Oylar eşitse öğrenim durumu dikkate 
alınmaktadır. Köy imamı, başöğretmeni köy meclisinin tabii üyesidir. Köy 
meclisi en az haftada bir toplanırlar. 

İhtiyar meclisi köy işlerini planlamak, imece şartlarını ve salma miktarını 
belirlemek, köy korucularının çalışmalarını kontrol etmek, sulh hukuk ve 
kadastro mahkemelerinde geçerli olan vekâletnameleri düzenlemek ve 
hacizlerde hazır bulunmak gibi görevlere sahiptir. 

Köy kâtibi muhtarlık yazılarını yazmakla görevlidir. Kâtip bulunmaz ise 
köy öğretmeni veya imamı bu işi yapmaktadır. 1963’teki 286 sayılı kanunla 
muhtar adayları okur-yazar olmak zorundadır. Bu nedenle, köy kâtipliği işlevini 
hemen hemen yitirmiştir. Muhtarlar karar, hesap, salma ve imece kontrol 
defterlerini tutmak durumundadır. 

Köy korucuları köy sınırları içinde mal ve can güvenliğini sağlamak üzere 
görevlendirilmişlerdir. Her köyde en az bir korucu bulunur. Köylerde her 500 
kişiye bir korucu istihdam edilir. Korucu yaşı; 22-60 yaş aralığındadır. İhtiyar 
meclisi tarafından tutulur, muhtarın emrinde olup, silahlıdır. Jandarma yetkisine 
sahiptir. 
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6.2. Kırsal Alanda Yerleşim Düzeni 

Coğrafik, tarihi, politik ve ekonomik unsurlar Türkiye’de ve dünyada köy 
yerleşimlerini şekillendirmektedir. Trakya ve Balkanlarda kurulan köylerin 
büyük bir kısmının kökeni Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine gitmektedir. Bu 
dönemde öncü topluluklar bu bölgelere göç ederek koloniler şeklinde 
yapılanmışlardır. Bu köylerin kökeni tekke ve zaviyelerdir. İslam’ı yaymak ve 
istihbarat sağlamak gibi işlevler yerine getirmişlerdir (Quataert, 2008). 

1940’lı yılların sonuna kadar Hitit Döneminden beri Anadolu’da kullanılan 
kağnılar ve sabanlar dolayısı ile çeki gücü olarak öküzler önemlidir. Türkiye’de 
1950’li yıllara kadar köylerde geçimlik aile işletmeleri hakimdir. Makineleşme ve 
kente göç sonrası pazar için üretim yaygınlaşmıştır (Boyacı, 2013). 

Toplu, dağınık, hat ve daire gibi köylerde değişik yerleşim tipleri ortaya 
çıkmaktadır. Toplu köy insanların yardımlaşmasını, işbirliğini ve yapılacak 
altyapı yatırımlarını kolaylaştırmaktadır. Evler bir aradadır ve tarlalar, bahçeler 
evlerin etrafında yer almaktadır. Ülkemizde yaygın olan köy tipidir (Yurttaş ve 
ark., 2007). 

Dağınık köylerde tarım işletmesine ait konut ve çiftlik binaları yapılar 
kendi arazisi içindedir. İşletmeye ait araziler topludur. Avrupa, ABD, ülkemizde 
Karadeniz Bölgesindeki köyler dağınıktır. Tarla-bahçeye ulaşım ve 
makineleşmenin kolaylaştığı bu köylerde altyapı hizmetlerinin götürülmesi 
masraflıdır. Komşular arasındaki sosyal ilişkiler sınırlıdır. Türkiye’de köylerin 
%72’si toplu, %12 kadarı az topludur. %16 kadarı da dağınık tiptedir. 

Yolun veya nehrin iki yaka boyunca çiftlik binalarının kurulmasıyla oluşan 
köyler hat şeklindedir. Ülkemizde şehirlerarası yollar boyunca, Almanya’da 
nehirler boyunca kurulan köyler örnektir. Ulaşım olanakları, işbirliği ve 
komşuluk ilişkileri gelişmiştir. Daire köyde konutlar ve diğer yapılar bir plana 
göre daire etrafında yer almaktadır. İsrail’deki Moşav ve Kibutz kooperatifleri 
örnek verilebilir. Çiftlik binaları daire etrafında sıralanmıştır. Tarım arazileri 
çiftlik binalarının arkasındadır. Binalar topludur. Komşuluk ilişkileri iyidir. Kamu 
hizmetlerinin sağlanması kolaydır (Yurttaş ve ark., 2007). 

Köylerin bir başka tipi de orman köyüdür. Orman içi ve ormana bitişik 
köylere "orman köyü", mülki sınırları içinde orman olması koşulu ile evlerin 
toplu bulunduğu yerleşim alanından itibaren aralıksız devam eden arazileri dört 
yönden ormanla çevrili köylere "orman içi köyü" ve mülki sınırları içinde orman 
olup, orman içi sayılmayan köylere de "ormana bitişik köyler" denilmektedir. 
Türkiye’de 16.184 orman köyünde beş milyondan fazla kişi yaşamaktadır 
(Tablo 5). 

 
Tablo 5. Türkiye’de Orman Köyleri 

KURULUŞ YERİ SAYI NÜFUS 

Orman içi 7.380 2.275.190 

Ormana bitişik 8.804 2.972.610 

TOPLAM 16.184 5.247.800 

Kaynak: www.orkoy.gov.tr, Erişim: 15.12.2008. 

http://www.orkoy.gov.tr/
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7. ARAZİ KULLANIM SİSTEMLERİ 

İnsanların arazi ile ilişki ve haklarını gösteren düzenlemelerdir. Hukuk 
kuralları, örf, adet ve gelenekler tarafından belirlenir. Mülk sahipleri; arazinin 
mülkiyet haklarını elinde tutan kişilerdir. Mülkiyet hakları; kullanma, satma, 
kiralama, bağışlama vb. haklardır. Mülk sahiplerinde genellikle büyük, orta, 
küçük mülk sahipleri, arazi genişliği, verim durumu ve gelir durumu gibi ölçütler 
dikkate alınır (Yurttaş ve ark., 2007). 

Ortakçılık tarımsal üretimde girdilerin bir bölümünü karşılayarak, mülk 
sahibi ile birlikte ortak olunan sisteme ortakçılık denmektedir. Kuralları 
bölgelerdeki geleneklere dayanır. Tarla tarımında; tarla ve tohum mülk 
sahibine; emek ve diğer masraflar da ortakçıya ait olup, ürün yarı yarıya 
paylaşılmaktadır. Tarla, makine veya girdilerin bir bölümü mülk sahibine ait 
sistemler de vardır. Kiracılık tarım arazilerini belirli bir ücret karşılığında ve 
belirli bir süre için mülk sahibinden kiralanmasıdır. Kira süresi bir üretim 
dönemi veya birkaç yıl olabilir. Türkiye’de işletmelerin %0.6’sı kiradır. Karma 
işletmeciler mülk arazisi yanında kira veya yarıcı olarak toprak işleyen çiftçiler 
Türkiye’deki işletmelerin %6’ını oluşturmaktadır. Maraba üretime emeği ile 
katılır. Tarla ve diğer giderler mülk sahibine ait olup, ürünün 1/3’ünü alırlar. 
Gündelikçi günlük rayiç üzerinden günlük, haftalık veya aylık olarak çalışır 
(Yurttaş ve ark., 2007). 

Tarım işçileri nakdi veya ayni bir ücret karşılığı, günlük veya mevsimlik 
olarak tarım işletmelerinde çalışan kişilerdir. Ücret şekilleri yöreye, geleneklere 
göre değişmektedir. Mevsimlik işçiler özellikle pamuk, fındık, üzüm gibi büyük 
emek gerektiren ürünlerin bakım ve/veya hasat işlerinde çalışırlar. Ailecek 
işletmeye gelen bu işçiler zor koşullarda çalışıp, yaşamaktadırlar. Ailece 
gelindiği için çocukların çalıştırılması, okula gitmeleri, sağlık sorunları gibi 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Yiyecekleri ve barınmaları işletme tarafından 
karşılanır. Günümüzde iyi tarım, insanca iş gibi yaklaşımlarda işçilerin çalışma 
ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Son yıllarda devletin 
barınak ve sosyal güvenlik alanlarında olumlu gelişmeler yaptığı bilinmektedir.  
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AMAÇ 

Bu bölümün amacı farklı ülkelerdeki yayım ve danışmanlık 
kavramlarının anlamlarını ortaya koymak ve geçmişten günümüze 
tarımsal yayım kavramının geçirdiği değişimi tartışmaktır.    

HEDEF  

Bu bölüm tamamlandıktan sonra yayım ve danışmanlık kavramları 
arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilecek, tarımsal yayım 
kavramının geçmişten günümüze nasıl değiştiğini açıklayabilmeniz 
hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR 

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımları elde etmeniz 
beklenmektedir: 
1. Yayım kavramını kökenini ve farklı ülkelerdeki anlamlarını bilme, 
2. Yayım ve danışmanlık kavramlarını arasındaki benzerlikler ve farkları 

bilme, 
3. Geçmişten günümüze yapılan tarımsal yayım tanımlamalarının amaç, 

hedef kitle ve sunulan hizmetler açısından nasıl değiştiğini öğrenme. 
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1. YAYIM KAVRAMININ KÖKENİ 

Tarımsal yayım, yüzyıllar boyunca tarımın gelişmesinde, çok önemli bir 
güç ve sosyal yenilik unsuru olmuştur. Günümüzdeki yayım modelleri son iki 
yüzyılın ürünleri olsalar da, geçirdiği evrim nedeniyle yayımın tarihi neredeyse 
dört bin yıla yayılır. Tarımsal üretimin öneminden dolayı eski Mısır, Hitit, 
Mezopotamya, Çin, Yunan ve Roma uygarlıklarında yayım hizmetlerinin 
yürütüldüğüne dair yazılı kanıtlar bulunmaktadır. Ancak modern anlamda 
“yayım” (extension) kelimesi, ilk kez 19. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’deki 
okul dışı bir tür halk eğitimini tanımlamak için kullanılmıştır. 1850’lerde, 
nüfusun hızla arttığı sanayileşen kentlerde yaşayan insanların eğitim 
gereksinmelerinin, yaşadıkları yerlerde nasıl karşılanacağı sorusu ilk kez 
Cambridge Üniversite’nde tartışılmaya başlanmıştır. “Üniversite yayımı” 
(university extension) olarak adlandırılabilecek bu ilk çalışmalar 19. yüzyıl sona 
ermeden iyi bir şekilde yapılandırılmış ve hızlı bir gelişim göstermiştir. Yayım 
hizmetleri ile başlangıçta edebiyat ve sosyal konularda dersler verilirken; 
1890’larda kırsal kesimde, gezgin eğitmenler tarafından tarımsal konularda da 
eğitimler sunulmaya başlanmıştır. İngiltere’deki bu çalışmaların artması ve 
başarısı, başka ülkelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), 
benzer çalışmaların başlamasına öncülük etmiştir (Jones ve Garforth, 1997; 
van den Ban ve Hawkins, 1996).  

Ancak ilk modern tarımsal yayım hizmeti, İrlanda’da 1845’de ortaya çıkan 
patates yanıklığı hastalığı sonucu baş gösteren açlık ve sefaletin giderilmesi 
için Büyük Britanya İmparatorluğu’nca görevlendirilen üst düzeye bir 
yöneticinin kişisel girişimleri ile ortaya çıkmıştır. Sefaletin en yoğun görüldüğü 
bölgelerdeki küçük çiftçilere, toprağın nasıl daha iyi işlenebileceği ve patates 
dışındaki besleyici kök bitkilerinin nasıl yetiştirileceği konularında bilgi aktarmak 
ve uygulama yapmak üzere, yerel tarımsal derneklerin gezgin konferansçıları 
görevlendirmesi sağlanmıştır. Dört yıldan fazla süren projenin maliyetinin yarısı 
büyük arazi sahipleri ve hayırsever kurumlarca, geri kalanı ise hükümet 
kaynaklarından karşılanmıştır. Böylece ilk kurumsal ve modern tarımsal yayım 
hizmetleri kurulmuştur (Jones ve Garforth, 1997). 

2. YAYIM KAVRAMI  

Türkçe’de “yayım” sözcüğünün kökeni “yaymak” fiiline dayanmakta olup; 
sözlükteki anlamı “birçok kimseye duyurmak”, eş deyişle “yayma” işini ifade 
etmektedir. Yayım sözcüğü bazen yanlış olarak eski dilde “neşriyat” olarak 
kullanılan “yayın” sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmaktadır. İsim olarak 
“yayın” kelimesinin Türkçe sözlükteki anlamı “basılıp satışa çıkarılan kitap, 
gazete gibi okunan veya radyo, televizyon aracılığıyla halka sunulan, 
duyurulan, iletilen şey, neşriyat” olarak verilmektedir. Bir yüklem olarak “yayım” 
kelimesi ise bu yayınların basılıp dağıtılması,  dinleyicilere veya izleyicilere 
ulaştırılması yani yayılması işlevini ifade etmektedir (TDK, 2014). Ancak 
tarımsal yayım bilim dalındaki anlamı ile yayın (basılı, görsel veya işitsel), 
iletişimde kullanılan  eğitim-öğretim araçları veya teknikleri olmakla birlikte; 
yayım kavramına göre daha dar kapsamlıdır (Cinemre ve Demiryürek, 2010; 
Aktaş, 2005).  
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Yayım eğitimi gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş dünyanın birçok 
ülkesinde sadece tarımda değil; halk sağlığı, kırsal kalkınma, gençlik, çocuk ve 
kadınların eğitimi, açlık, yoksulluk, uyuşturucu ve AIDS ile mücadelelerde, 
çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, sosyal sermaye (örgütlenme 
ve iletişim ağı oluşturma) gibi hem kırsal hem de kentsel alanlarda yaygın 
olarak kullanılmaktadır.  Ancak, yayımın en eski ve en yaygın kullanım alanı 
halen tarımsal yayım alanıdır. 

3. YAYIM KAVRAMININ FARKLI ÜLKELERDEKİ ANLAMLARI VE 
FELSEFESİ 

Uluslararası literatürde, farklı dillerdeki yayım kavramlarının ortak 
anlamının olmadığına dair birçok ifade bulunmaktadır. Uygulamada farklı 
dillerdeki yayım kavramlarının standart tercümelerinde eşanlamlı olarak kabul 
edilen belirli kavramların, aslında çok farklı anlamları bulunmaktadır. Bu 
yüzden, farklı ülkelerdeki yayım kavramlarının anlamları konusunda bir 
standart bulmak güçtür. Ancak yine de yayım kavramını açıklamak için, onunla 
ilgili farklı ülkelerde kullanılan kelimelerin anlamlarına bakmak gerekir. İngilizce 
karşılığı “extension” olarak ifade edilen yayım kavramı ile yayma (to extend, 
disseminate, spread out) işlevi anlatılmaktadır. ABD'nde yayım eğitimi 
“extension education” ile: “insanların, kendi problemlerini kendilerinin 
çözebilmeleri için onları eğitme” eş deyişle yayımın kendi kendine yardım (self 
help) amacı vurgulamaktadır. Yayım kavramı bu eğitim (training) anlamı 
dışında, diğer dillerde de benzer kavramları ifade etmektedir. Örneğin, 
İspanyolca “extension” ve Portekizce “extensao”, kelimeleri ile yayım kavramı 
kentlerden kırsala, bilgili kişilerden eğitimsizlere doğru, modernliğin ve 
gelişmenin yayılması anlamında kullanılmaktadır. Benzer şekilde, Fransızlar 
“vulgarisation” kelimesini; “sıradan insanlar için mesajların basitleştirilmesi” 
(making popular) anlamında kullanmaktadır. İspanyollar bazen yayımla ilgili 
olarak “capacitation” kelimesini: “İnsanların becerilerini geliştirmek” eş deyişle 
eğitim anlamında kullanmaktadırlar. Bütün bu tanımlamalar bilginin coğrafi bir 
şekilde yayılması yanında, yukarıdan (araştırma merkezlerinden veya bilim 
adamlarından), aşağıdaki sıradan (eğitimsiz) insanlara ulaştırılmasını ifade 
etmektedir. Hollandalılar ise yayımla ilgili olarak “voorlichting” kelimesini 
aydınlatma (enlightment, to illuminate) anlamında kullanmaktadırlar. Bu kelime: 
“İnsanların yollarını bulmalarına yardımcı olmak için, yollarının aydınlatılması” 
anlamındadır.  

Yayım kavramıyla yakından ilgili olan “danışmanlık” kelimesi de, İngilizler 
(advisory work) ve Almanlar (beratung) tarafından: “İnsanların amaçlarına 
ulaşmaları için uzmanlarca onlara en uygun önerilerin sunulması, ancak 
seçecekleri yol için son kararı verme sorumluluğunun onlara bırakılması” 
anlamında kullanılmaktadır. Yayımın yukarıdan aşağıya doğru elit ve 
dayatmacı anlamlarına karşın, Roma kaynaklı konsey (concilium) kavramıyla 
yayımın daha katılımcı (participatory extension) anlamı da ifade edilmektedir. 
Bu, bir problemi tartışmak, çözüm bulmak veya ortak bir karara varmak için 
insanların bir araya gelmesi ile oluşan bir konseyin tavsiye kararı vermesi veya 
eş deyişle danışmanlık (counseling) işlevini ifade etmektedir (van den Ban ve 
Hawkins, 1996; Leeuwis ve van den Ban, 2004; Hoffmann ve ark., 2009/a,b). 
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4. YAYIM VE DANIŞMANLIK KAVRAMLARI 

Yayımla ilgili yukarıda değinilen farklı dillerdeki kelimelerin İngilizce 
karşılıkları (extension: yayım, advisory work: danışmanlık, consultancy: özel 
danışmanlık, education: öğretim, training: eğitim, dissemination: yayılma, 
enlightment: aydınlatma, motivation: güdüleme ve communication: iletişim) 
yayım kavramıyla ilgili birçok farklı anlamı ifade etmektedir. Bunların bazılarının 
eşanlamlı olarak kullanılmasına karşılık, ülkelere göre değişen önemli 
farklılıkları bulunmaktadır. Böylece, ülkeden ülkeye değişen farklı yayım 
kavramları ortaya çıkmaktadır. Bu durum, yayım kavramını tartışan farklı 
ülkelerin veya kuruluşların yayım elemanları arasında da, anlam karmaşasına 
neden olmaktadır.  

Öte yandan yayım, farklı kişi ve kuruluşlara da farklı anlamlar ifade 
edebilmektedir. Çoğu insan yayımı, tarımsal yeniliklerin çiftçilere 
benimsetilerek tarımsal üretimin veya verimliliğin artırılması yoluyla, ulusal gıda 
güvencesini sağlamak, ihracat için ürün yetiştirmek, çiftçi ve özellikle küçük 
çiftçilerin gelirlerini artırmak için kullanılan bir politika aracı olarak görmektedir. 
Yayım bazen de dar bir görüşle çiftçi eğitimine indirgenmiştir. Artık yayım ile 
insanların kendi problemlerini kendileri çözmeleri için onlara yardımcı olunan 
bir hizmet akla gelmektedir. Hatta günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde, 
yayımın anlamı iletişim ile eş anlamlı hale gelmiştir (Röling, 1988; van den Ban 
ve Hawkins, 1996; Hoffmann, 2009/a). 

Benzer şekilde günümüzde yayım kelimesi ile genel olarak: “İnsanlara 
sağlıklı fikir oluşturma ve doğru karar verme yönünde yardımcı olmak için plânlı 
şekilde bilginin iletilmesine yönelik bir eğitim sistemi” anlaşılmaktadır. Eş 
deyişle, yayım bilinçli bir sosyal etkileşim şekli ve iletişim sürecidir. Yayım 
insanların sağlıklı fikirler oluşturmaları ve doğru kararlar vermelerine yardımcı 
olmak için, bilinçli bir şekilde bilgi, teknoloji ve yeniliklerin iletişimidir (van de 
Ban ve Hawkins, 1996; Leeuwis and van den Ban, 2004).  

Buradan genel olarak yayım kavramının, resmi olmayan (informal), okul 
dışı bir yetişkin eğitimi şekli olduğunu, iki taraf arasında (problemi olan insan ve 
çözümü için danıştığı yayımcı) karşılıklı iletişim ve etkileşim işlevini ifade 
ettiğini söyleyebiliriz. Ancak burada önemli nokta, problemi olan insan, 
problemini sonunda kendisi çözmekte, yayımcı ise bilgi desteği sağlayarak, 
belirsizlikleri gidermekte ve alternatifler sunarak, problemin çözümüne yardımcı 
olmaktadır. Bu yardım, yayımın “kendi kendine yardım” ilkesinde açıklandığı 
gibi, yayımcı insanların problemlerini doğrudan çözmemekte, onlara problem 
çözme becerisi kazandırarak, insanların kendi ayaklarının üzerinde kalmalarını 
sağlamaya çalışmaktadır.  

Genelde eskiden kamu yararına ücretsiz olarak sağlanan yayım (public 
extension/advisory work) hizmetlerinden, çiftçilere tarımsal yeniliklerin 
benimsetilmesi (teknoloji transfer anlayışı) anlaşılmaktaydı. Hatta tarım 
bakanlıklarının tarımsal üretimi ve dolayısı ile çitçi refahını artırma politikaları 
çerçevesinde kendi araştırma enstitülerinde geliştirdiği tarımsal yenilikleri kamu 
yayım kuruluşları aracılıyla çiftçilere benimsetmeye çalışması bu duruma örnek 
olarak gösterilebilir. Günümüzde ise daha esnek bir müdahale biçiminde  
yayım anlayışı ile hükümetlerin kendi tarım politikaları doğrultusunda çiftçilere 
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ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde (advise) bulunduğu ve bunları 
tarımsal destekler ile teşvik ettiği görülmektedir. 

Ancak, kamu yayımından farklı olarak özel danışmanlık veya uzmanlık 
(consultancy) hizmeti ile profesyonel olarak bir ücret karşılığı verilen 
danışmanlık hizmeti ifade edilmektedir. Bu tür özel danışmanlık hizmetinde 
talep, öncelikle problem sahibi çiftçiden gelmekte ve konusunda uzman olan 
özel danışman (consultant) bu güncel sorununun çözümü için kişiye özel 
tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu tür hizmetler daha çok büyük ölçekli ve 
ihtisaslaşmış tarım işletmeleri tarafından, kendi çalışanlarının çözemedikleri 
işletmeye özel ve teknik sorunların çözümüne yönelik olarak talep edilmekte ve 
konusunda uzman kişiler tarafından bir ücret karşılığı sağlanmaktadır. Buna 
karşın çitçilerin geneline sunulan kamu yayım hizmeti (extension/advisory 
work) yoluyla ise kişiye, şimdi ve gelecekte kendi problemlerini kendi çözme 
becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Örneğin çiftçinin ağaçlarının bir uzman 
tarafından budanması yerine; çiftçiye budama becerisinin kazandırılması 
yoluyla ilerde ağaçlarını kendisinin budaması sağlanabilir ve komşularına da 
bunu öğretmesi teşvik edilebilir. 

Her ne kadar bir uzmanın anlık tavsiyesi ile çiftçinin sorunu bir anda 
çözülüyor gibi gözükse de, yayım hizmeti ile bu yol izlenmemektedir. Hatta 
yayım hizmeti ile kişinin sorununun çözümü daha zor ve zaman alıcıdır. Ancak, 
problem çözme becerisini kazanan bir insan başkasına artık muhtaç 
olmaksızın kendi ayaklarının üzerinde durabilecektir. İlerdeki problemlerinin 
çözümü için insanlar gerekli bilgiyi nereden bulabileceklerini öğrenecekler veya 
insanlara gerekli bilgi desteği ile alternatif çözüm önerilerinin sunulması yeterli 
olabilecektir. Yayımcının sadece bilgi desteği sunması ve kararlara 
karışmaması, sorumluluktan kaçmak için değil; aksine insanların kendi 
kararlarını kendilerinin vermesi ve sonuçlarına katlanması; bağımsız karar 
alma ve uygulama becerisini geliştirmek amaçlıdır. Yayımcı her zaman 
problemi olan insanın yanında olamayacaktır; yayımcıya ihtiyaç duymadan da 
insan kendi problemini çözebilecek bir noktaya gelebilmelidir. Bu yüzden yayım 
hizmeti daha kalıcıdır ve sürdürülebilirdir (Demiryürek, 2011).  

Yayımcının bir diğer işlevi olan toplum içinde yeniliklerin yayılması, 
yayımcının eğittiği kişilerin başkalarına da örnek olması ve onların da 
başkalarını eğitmesi  sayesinde toplum içinde yeniliklerin yayılması 
hızlanabilecektir. Sınırlı sayıda yayım elemanı, belirli bir zamanda, hedef 
kitlesindeki her bir kişi ile tek tek ilgilenmek yerine; doğru bir şekilde seçtiği, 
toplumdaki diğer bireylerin özelliklerini yansıtan ve onlarca sevilip sayılan, 
örnek alınan “lider kişiler veya fikir önderleri” aracılığıyla, daha hızla ve kısa 
zamanda hedef kitlesine ulaşabilecektir. Ancak yanlış lider (örneğin totaliter) 
seçiminin de zengin ve yoksullar arasındaki gelir uçurumunu artıracağı, güven 
eksikliği ve huzursuzluk gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. 

5. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARIMSAL YAYIM KAVRAMININ DEĞİŞİMİ 

Yayım kavramı sürekli değişen ve gelişen bir kavramdır. Tarımsal yayım 
hakkında çeşitli bilim adamları tarafından yapılmış birçok tanım bulunmaktadır. 
Her bir tanım, zaman ve mekân boyutlarının değişmesine göre farklı noktaları 
vurgulamakta ve yeni konuları gündeme getirmektedir. Aşağıda çeşitli yazarlar 
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ve yayım uzmanları tarafından yapılmış tarımsal yayım tanımlarından bazıları 
verilmiştir. 

Maunder (1973) tarımsal yayımı: “Çiftçilere eğitim yoluyla tarımsal üretim 
şekilleri ve tekniklerinin geliştirilmesinde, üretimde etkinliğin ve tarımsal gelirin 
artırılmasında, hayat standartlarının iyileştirilmesinde, kırsal hayatın sosyal ve 
eğitimsel seviyesinin yükseltilmesinde yardımcı olan bir hizmet veya sistem” 
olarak tanımlamaktadır.  

Daha önceki bölümde belirtildiği gibi tarımsal yayım tanımlamaların 
çoğunda vurgulanan, yayımın aydınlatma görevi ve eğitimsel boyutu burada ön 
plan çıkmaktadır. 1970’li yıllarda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
toplam tarımsal üretimin azlığı ve verimliğin düşüklüğü göz önüne alındığında, 
Maunder’in tarımsal yayım tanımı çok geçerliydi ve yaygın olarak 
kullanılmaktaydı. Bu tanım, zincirleme bir sürecin aşamalarını ifade etmektedir. 
Eş deyişle, araştırma enstitülerinde geliştirilen yeni ve modern girdi ve 
teknolojilerin yayımcılar aracılığı ile çiftçilere benimsetilmesi (Teknoloji Transfer 
Modeli), bunların kırsal kesimde yayılması yoluyla tarımsal üretim ve 
verimliliğin artırılması, böylece çiftçilerin gelirinin artması, bunun çiftçilerin 
ekonomik seviyelerini yükseltmesi yanında, sosyal ve kültürel açısından 
gelişmelerini saylayacağı beklentisi üzerine kurgulanmıştır. Her ne kadar bu 
tanımlama, tanımın yapıldığı yıllar için geçerli ise de, eleştirilebilir. Toplumda 
yenilikleri benimseyenlerin sayısı artıkça, toplam üretim ve/ya verimlilik de 
artacak; ancak toplam üretimin artmasına ve talebin görece sabit kalmasına 
bağlı olarak tarımsal ürün fiyatları genellikle düşecektir. Bu da çiftçilerin 
gelirlerinin düşmesi ile sonuçlanacaktır. Nitekim “yeşil devrim” ile tarımda 
yoğun girdi kullanımı sorucu özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
bazı tarımsal ürünlerde öncelikle arz fazlalığı, sonradan da çevre sorunları 
yaşanmıştır (Demiryürek, 2011).  

İkinci olarak, Russell (1986) tarımsal yayım kavramını: “Çiftçilere 
ürünlerinin verimliliklerinin artırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi; 
yeni tarımsal üretim metotlarının benimsetilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin 
sağlanması” olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, Maunder’in tanımından pek 
farklılık göstermemektedir. Yine, tarımsal üretim artışının çiftçilerin hayat 
standartlarını yükselteceği beklentisi ön plana çıkarılmaktadır. Burada, kırsal 
kalkınma (gelir artışı yanında sosyal ve kültürel konularda gelişme) anlayışı 
yerine; tarımsal büyüme (sadece üretim ve gelir artışı) ile sınırlı bir tarımsal 
kalkınma üzerinde durulmaktadır. Tarımsal üretim artışı dışında, kırsal kesimde 
insan kaynağını geliştirmeye yönelik eğitim ve yayım çalışmaları, halk sağlığı, 
aile planlaması, çevre koruma, okuma-yazma eğitimi, ev ekonomisi, kırsal 
kadın ve gençlik için mesleki eğitim vb. konular geri planda tutulmakta veya 
unutulmaktadır (Demiryürek, 2011).  

Oakley ve Garforth (1985) tarımsal yayım ile ilgili olarak: “Çiftçilere tarım 
hakkında öneriler sunar ve bu önerileri, gerekli girdi ve hizmetlerle destekler. 
Tarımsal yayım çiftçilere bilgi sağlar ve tarımsal araştırma enstitüleri tarafından 
geliştirilen yeni fikir ve teknolojileri iletir” demişlerdir. Bu tanım tarımsal 
teknolojinin kaynağının sadede araştırma enstitüleri olduğunu kabul etmekte, 
çiftçilerin ve yayımcıların yeni fikir ve teknoloji geliştirme yönündeki rollerini göz 
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ardı etmektedir. Ancak bu yazarlar, yayımın tek başına kırsal alanın 
kalkınmasında etkili olamayacağını vurgulamakta ve diğer tarımsal destek 
hizmetlerini (kredi, örgütlenme, altyapı yatırımları vd.) de kapsayan entegre 
kırsal kalkınma çalışmalarının önemini ortaya koymaktadır.  

Fischer (1988): “Yayım ve çiftçi eğitimi, mevcut üretim kaynaklarından 
daha etkin yararlanılması amacıyla, bilgi ve pratik becerilerin iletilmesini 
hedefler” demektedir. Bu tanımlama yayım ile çiftçi eğitimini aynı kavram 
olarak ele almaktadır. Ancak bu iki kavram farklı anlamlar taşımaktadır. Daha 
önceden yayım kavramı detaylı olarak açıklandığı için burada üzerinde tekrar 
durulmayacaktır. Tarımsal eğitim kavramı tarımsal örgün eğitim (çiftçi okulları, 
meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve ziraat fakülteleri) ve yaygın (yayım) 
eğitim (teknik tarım toplantıları, denemeleri, demonstrasyon vd. metotlar ile el 
sanatları ve kooperatifçilik vd. tarımsal ve mesleki kurslar) çalışmalarını 
kapsamaktadır. Tarımsal eğitim daha çok okul içi (formal) eğitim niteliği 
taşımaktadır. Tarımsal eğitim ile, çiftçilere yeni ve/ya mevcut teknolojileri daha 
etkin kullanmaları için çeşitli uygulamalar yoluyla, teorik bilgilerin verilmesi 
yanında pratik beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır.  

Yukarıdaki tanımlamalardan farklı olarak; Swanson ve Claar (1984) 
yayımı: “Amacı; insanlara yararlı bilgileri iletmek, elde edilen bu bilgilerin 
kendilerinin, ailelerinin ve toplumlarının daha iyi yaşam koşullarına 
ulaşmalarında nasıl kullanılacağını göstermek olan, eğitime dayalı bir süreç” 
olarak tanımlamışlardır. Bu tanım, diğer tanımlardan farklı olarak sadece tarım 
konusunda değil, her konuda yayımın çiftçilere bilgi desteği sağlama işlevini 
vurgulamaktadır. İnsanların refah seviyelerinin yükselmesi, üretim ve verimlik 
artışına bağlanmaktan çok, insan kaynağını geliştirmeye yönelik eğitim hizmeti 
ön plana çıkarılmaktadır. Burada eğitim anlayışından karar verme ve problem 
çözmeleri için çiftçilere yardım edilmesi anlayışına doğru bir kayışın başladığı 
görülmektedir. 

Bütün bu tanımlamalar göstermektedir ki; yayım bazı hizmetlerin (öneri, 
fikir, teknoloji, bilgi ve beceri) sağlanmasını veya transferini kapsamaktadır. 
Yayım çalışması bunların sağlanması ile başlamaktadır. Ancak, transfer işlevi 
yayım kavramını yeterince açıklamamaktadır. Belki de tarımsal yayım, bazı 
hizmetlerin transfer edilmesi veya sağlanması kararının verilmesinden önce 
başlamalıdır. Diğer taraftan, sağlanan hizmetlerin genelde kullanışlı, gerekli, 
yeni veya uygun olması gerektiği söylenmektedir. Fakat kırsal alanda yaşayan 
insanların neleri yararlı, gerekli veya yeni olarak bulduklarını bilmek güçtür. Bu 
kriterlerin yerine getirilip getirilmediğine kimin karar vereceği ayrı bir sorudur. 
İnsanların kararlarının iyi veya sağlıklı olduğunu başlangıçta bilmek de güçtür 
(Garforth, 1996). 

Yayımın belirli bir teknoloji veya önerinin sağlanması yerine, bizzat 
çiftçiler veya işletmeler ile başladığını belirten diğer tanımlamalar da 
bulunmaktadır. Örneğin: 

Albrecht ve ark. (1989) tarımsal yayımı: “Yayımın hedef kitlesi olan 
kişilerin (extension partner)  problemlerini kendi kendilerine çözebilmesi için 
yayım elemanlarınca motive edilmeye çalışıldığı ve bu yönde harekete 
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geçebilmeleri için fikir ve cesaret ile birlikte, yetenek kazandırmaya yönelik 
yardımların sağlandığı bir süreç” olarak tanımlamaktadırlar.  

Bu tanımlamada yayım ile verilen, “cesaret” ve “fikir”dir. Öte yandan, 
belirli bir durum karşısında ne yapılması gerektiği kararını almanın 
sorumluluğu, yayım elemanından daha çok çiftçilere aittir. Ayrıca, bu 
tanımlamalarda geçen “hedef kitle veya yayımcının ortağı” kelimesinin ne 
anlam taşıdığını düşünmek gereklidir (Garfoth, 1996). Eş deyişle, tarımsal 
yayım hizmetlerinden sadece işletmenin sahibi (genellikle erkek) çiftçi 
yararlanmamalıdır. Ancak pratikte, tarımsal yayım ile sunulan hizmetler 
genellikle erkeklere yöneltilmektedir. Kırsal kesimde kadınların iş yükünün 
ağırlığı ve rolleri dikkate alındığında, kırsal kadınlara yönelik her konuda 
(sadece tarım değil, ev ekonomisi, aile planlaması, sağlık vd.) özellikle kadın 
yayım elemanları aracılığı ile yayım hizmetleri sunulmalıdır. Ayrıca, yayım 
hizmetlerine unutulan diğer kesimler (kırsal gençler ve çocuklar, topraksız 
köylüler, küçük işletme sahipleri, tarım işçileri, orman köylüleri gibi) dahil 
edilmelidir (Demiryürek, 2011).   

Günümüzde tarımla uğraşan insanlara yönelik yayım hizmetlerini ifade 
eden “tarımsal yayım” kavramı yanında, kırsal kesimde yaşayan ve tarımla 
birlikte diğer mesleklerle uğraşan tüm kırsal kesimin, özellikle sosyo-kültürel 
seviyesini yükseltmeye yönelik “kırsal yayım” (rural extension) kavramı 
üzerinde durulmaktadır. Hatta gelişmiş ülkelerde “ormancılık yayımı” (forestry 
extension) olarak adlandırılan yayımın yeni çalışma alanları ortaya 
çıkmaktadır. 

Buraya kadar yapılan tanımlamalarda yazarlar, yayım ile “neyin yapılıp 
veya yapılmamasının daha iyi olacağı”, “yardım işlevi” ve “karar vermeyi 
destekleme” gibi konular üzerinde durmuşlardır. Röling (1988) ise bu “kuralcı, 
yardım etmeye yönelik” tanımlamaların ötesinde 1980’lerden sonra yapılmaya 
başlanan, “düzeltme amacıyla araya giren veya müdahaleci” (intervention) 
tanımlara doğru bir geçişe işaret etmektedir. Buna göre, yayım faaliyetleri ile 
belirli hükümet politikaları doğrultusunda insanların belirli davranışlarını 
değiştirmek veya bilgi vermek için, yayımın bir müdahale aracı olarak 
kullanıldığı fark edilmiştir. Bu yüzden tarımsal yayım servisleri ile çiftçilerin 
önceliklerinin her zaman uyuşmadığı, hatta bazen çatıştığı fark edilmiştir. Bu 
yüzden sonradan yapılan tanımlamalarda yayım kuruluşları ve onların hedef 
kitlesinin önceliklerinin kısmen de olsa kesişmesi gerektiği, aksi takdirde 
gönüllü olarak insanların kendi davranışlarını değiştirmeye istekli olmayacakları 
vurgulanmıştır (Leeuwis ve van den Ban, 2004).  

Bu görüşe paralel olarak Röling (1988)’e göre yayımın esası, insanların 
davranışlarında gönüllü değişimi teşvik etmenin hedeflenmesidir. Röling (1988) 
yayımı: “Kamu veya toplum yararına, insanların davranışlarında gönüllü 
değişimi teşvik etmek için, bir kurum tarafından müdahale edilerek, 
gerçekleştirilen profesyonel bir iletişim şekli” olarak tanımlamaktadır.  

Bir diğer tartışma konusu yayımın, öneride bulunma ve bilgi sağlama gibi 
daha az elle tutulan (soyut) hizmetler ile sınırlı olduğudur. Ancak, bazı 
uzmanlar ise yayımın halen eğitim hizmetlerini de kapsadığını 
tartışmaktadırlar. Çiftçilerin, eğitilmeksizin sadece yayım elemanları tarafından 
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sağlanan bilgi ve önerileri etkin bir biçimde kullanamayacakları açıktır. Örneğin, 
çiftçilerin önlem amaçlı olarak ürünlerini alışılagelmiş bir şekilde ilaçladığı bir 
bölgede, entegre tarımsal savaş yöntemlerinin teşvik edilmesi çalışmalarında, 
aşırı tarımsal ilaç kullanımının sağlık ve çevreye olan olumsuz etkileri, 
böceklerin hayat evreleri veya ekonomik zarar eşiği kavramları hakkında 
çiftçilerin eğitilmeleri gerekebilir. Bitki korumaya yönelik bu öneriler, ancak 
çiftçiler önceden eğitilirlerse yararlı olabilir (Garfoth, 1996). Bu yüzden, 
geçmişte entegre tarımsal savaşım yöntemlerinin ve özellikle günümüzde 
organik tarımın benimsetilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik projelerde çiftçi 
tarla okulları (farmer field schools) yaklaşımı tercih edilmektedir. 

van den Ban ve Hawkins (1996) tarımsal yayımı: “Çiftçilere her konuda 
fikir oluşturma ve doğru karar verme yönünde yardımcı olmak için bilgi iletişim 
metotlarının plânlı bir biçimde kullanılmasına dönük bir eğitim sistemi” olarak 
tanımlamaktadırlar. Bu yazarlar yayımı, eğitime dayalı bir süreç olarak 
görmektedirler. Bu tanıma göre tarımsal yayım faaliyeti şu çalışmaları 
kapsamaktadır: 

 Çiftçilere mevcut ve gelecekteki durumlarını analiz etmekte yardımcı 
olmak, 

 Bu analiz sonucunda açığa çıkacak problem alanlarına çiftçilerin 
dikkatini çekmek ve bu problemleri görmelerine yardımcı olmak, 

 Problemlerin nasıl çözümlenebileceği konusunda çiftçileri 
bilgilendirmek, 

 Doğru tercihler yapabilmelerinde çiftçilere yardımcı olmak, 

 Çiftçilerin fikir oluşturma ve karar verme yönündeki yeteneklerini 
geliştirmek ve 

 Çiftçileri harekete geçmeleri için motive etmek. 

Tarımsal yayımın yukarıda belirtilen noktaların hepsini ve bir arada 
çözüme kavuşturması beklenemez. Ayrıca bu gerekli de değildir. Bu 
noktalardan birinin çözülebilmesi bile, çiftçinin geri kalan problemleri çözmesi 
için yeterli olabilir. Çoğu zaman problemin ortaya konulması ve çiftçinin bu 
problemi çözmesi için gerekli bilginin verilmesi, diğer sorunların çözülmesi için 
yeterlidir. Yayımcı, çiftçiye nasıl yardım edeceğine karar vermeden önce, 
çiftçinin mevcut durumunu (bilgi seviyesini, sahip olduğu üretim faktörlerini) çok 
iyi analiz etmelidir (van den Ban ve Hawkins, 1996). 

Yukarıda yapılan tanımlamaların çoğu yayımın profesyonel bir hizmet 
olduğunu ve çoğunlukla kamu tarafından gerçekleştirildiğini belirtmektedir. 
Ancak günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde yayım servislerinin çoğunun 
özerkleştirilmesi ve gelişmiş ülkelerde de özelleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. 
Kamu yayım hizmetleri dışında özel sektör ve gönüllü kuruluşların yayım 
hizmetleri de dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır. Diğer taraftan “çiftçi 
ile çiftçi” arasındaki “yatay yayım”ın önemi daha fazla ön plana çıkmaktadır.  

Son yıllardaki tarımsal yayım tanımlamaları yayımın, bilgi değiş tokuşu 
yani, iletişim hizmeti olması yönünü vurgulamaktadır. Örneğin Nagel (1997) 
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yayımı, “faydalı bilgi ve becerilerin değişimi için organize edilen bir hizmet” 
olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde Neuchatel Group (1999), tarımsal 
yayımın esasının, tarımsal araştırma, tarımsal eğitim ve kırsal kesime bilgi 
sağlayan diğer tüm kuruluşların bir araya gelmesiyle oluşan genel 
enformasyon sisteminde işbirliğini artırmaya ve bilgi değişimini kolaylaştırmaya 
yönelik olduğunu belirtmektedir. Buna göre artık yayım, kırsal kesime bilgi 
sağlayan tüm kuruluşların bir araya gelmesi ile oluşan genel tarımsal 
enformasyon sisteminin önemli bir parçası (hatta bazen kendisi) olarak 
görülmekte ve sistemde yer alan tüm kuruluşlar arasındaki bilgi değişiminin 
kolaylaştırılması sonucu sinerjinin artırılması hedeflenmektedir (Demiryürek, 
2011). Bu tanımlama Tarımsal Bilgi ve Enformasyon Sistemleri (AKIS) 
yaklaşımı (Röling ve Engel, 1991) ile birlikte tarımsal yayım hizmetlerini 
yürüten ve kısal kesimde yaşayanlara bilgi sağlayan kuruluşların sadece 
tarımsal araştırma ve yayım servislerinden ibaret olmadığını, özel şirketler, 
çiftçi örgütleri, tarımsal medya, özel danışmanlar ve gönüllü kuruluşlar gibi 
diğer aktörlerin de sistemde yer alabileceğini vurgulamaktadır (Demiryürek, 
2001). Günümüzde ise Tarımsal Yenilik Sistemleri (Agricultural Innovation 
System) ile çiftçiye bilgi sağlayan yayım sisteminde, yukarıda değinilen tüm 
aktörler arasındaki bağlantıların ve iletişim ağının belirlenmesi ve geliştirilmesi 
yaklaşımı ön plana çıkmaktadır (Leeuwis ve van den Ban, 2004). Diğer taraftan 
son yıllarda tarımsal pazarların gelişimine paralel olarak çiftçiler artık sadece 
yayımın hedef kitleleri veya yararlanıcıları değil, artık temel aktörleri, 
müşterileri, hatta sponsorları olabilmektedir (Neuchatel Group, 2007). 

Son olarak, Leeuwis ve van den Ban (2004) yayımı, "teknolojiyi 
geliştirerek ve yeniliklere karşı insanları ikna ederek, insanların problemlerinin 
çözümüne yardımcı olan profesyonel bir iletişim şekli" olarak tanımlamıştır. 
Burada üzerinde öncelikle durulan konu, yayımın bir profesyonel iletişim 
faaliyeti olduğudur. Eş deyişle, bunun bir ücret veya ödeme karşılığı yapıldığını 
ve günlük sıradan iletişimin aksine, yayım faaliyetinin çiftçi ile yayımcı 
arasındaki yeniliklerin benimsenmesine katkı yapan bir iletişim şekli olduğu 
vurgulanmaktadır. İkinci olarak, yayım faaliyeti ile bir müdahale veya aracılık 
(intervention) söz konusudur. Eş deyişle, yayım çalışmalarının masrafları 
yayım hizmetini sağlayan kuruluşlar (hükümet, sponsorlar veya özel kuruluşlar) 
tarafından karşılanmakta veya sübvanse edilmektedir. Ancak yayım 
faaliyetlerini yürüten kuruluşlar ile yararlanıcıların öncelikleri her zaman benzer 
olmamakla birlikte, yayım elemanı ile hedef grupların öncelikleri ne kadar 
uyumlu veya çakışır ise, yayım faaliyeti o kadar etkin olabilecektir. Bu 
önceliklerin teşvik edilmesi için yayım büyük ölçüde bir iletişim stratejisi olarak 
önem taşımaktadır. Bilindiği gibi iletişim, enformasyonun kullanımı yoluyla 
insanlar arasındaki anlamların değişimi sürecidir. Hatta son yıllarda bazı 
yazarlar (özellikle Röling) yayım kelimesi yerine “yeniliklerin iletişimi” veya 
“kırsal yenilikler için iletişim” (Leeuwis ve van den Ban, 2004) terimlerini 
kullanmaktadırlar.  

5. SONUÇ 

Tarımsal yayım kavramındaki tarihsel değişimi, amaç, hedef alınan 
gruplar ve sunulan hizmetler açısından ele almak mümkündür. Tarımsal 
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yayımın amacı geçmişte teknoloji transferi yoluyla üreticilerin ürünlerinin 
verimini artırmaya ve bu yolla refah seviyelerini yükseltmeye yönelik bir çiftçi 
eğitim faaliyeti olarak görülmekteydi. Günümüzde artık kırsal yayım olarak 
adlandırılan kavram, yayım elemanlarının yardımıyla özellikle kırsal kesimde 
yaşayan tüm kesimlerin karar alma ve problem çözme becerilerini 
geliştirmelerine yönelik, çiftçilerin kendi aralarındaki bilgi ve deneyimlerini 
paylaşmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir içeriğe sahiptir. Eş deyişle, 
geçmişte sunulan hizmetler tarımda geliştirilen yeni girdi ve metotların 
araştırma enstitülerinden yayım yoluyla çiftçilere aktarılması (teknoloji transferi) 
ile sınırlıydı. Günümüzde ise insan kaynağı eğitim yoluyla geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Eş deyişle yayımın geçmişteki eğitim ve danışmanlık işlevleri 
yanında, günümüzde çiftçilere bilgi sağlama, çiftçilerin problem çözme 
becerilerini geliştirme, yayım programlarına çiftçi katılımını artırma ve çiftçi 
örgütlenmesini teşvik etme görevleri bulunmaktadır. Geçmişte tarımsal yayım 
hizmetleri genellikle kamu yararı gözetilerek ve genellikle ücretsiz olarak kamu 
kuruluşları tarafından yürütülmekteydi. Günümüzde ise, öncelikle gelişmiş 
ülkelerde başlayan, daha katılımcı, çoğulcu ve yerinden yönetim anlayışına 
bağlı olarak yayım kuruluşlarının öncelikle özerkleştirilmesi ve sonradan 
özelleştirilmesiyle, kamudan özel sektöre doğru kayan bir yapılanma söz 
konusudur. Bu değişimde, günümüzde özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde, tarımsal yayım hizmetlerinin yürütülmesinde kamu yanında, çiftçi 
örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve hatta özel kuruluşların yayım sisteminde 
yer almaları ve geçmişe oranla daha aktif hizmet sunmaya başlamalarının 
etkisi büyüktür. Ayrıca günümüzde, kırsal kesimde yaşayan insanlara sadece 
tarımsal üretim ile ilgili değil, her konuda (ev ekonomisi, ana-çocuk sağlığı, 
beslenme, gıda güvenliği, el sanatları, girişimcilik, doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı vb.) birçok kaynaktan (kamu, özel, STK ve medya) bilgi 
sunulmakta, yeni beceriler kazandırılmakta, meslek edindirilmeye çalışılmakta, 
kendi aralarında bilgi paylaşım ağları oluşturmaları ve özellikle örgütlenmeleri 
desteklenmektedir. Dolayısıyla, hedef alınan kitle geçmişte tarımsal yayımda 
olduğu gibi ağırlıklı olarak işletme sahibi erkek çiftçiler ile sınırlı değildir. Bunun 
yerine günümüzde kırsal yayım kavramı ile kırsal kesimde yaşayan sadece 
çiftçiler değil, tüm meslek gruplarından insanlar ile geçmişte yayım 
hizmetlerinden daha az yararlanabilen kadın, genç, çocuk, topraksız, orman 
köylüsü, tarım işçisi, yoksulları da kapsamaktadır.  
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1. GİRİŞ 

Tüm dünyada yayımın temel amaçlarından biri kırsal nüfusun yaşam 
standartlarının düzeyini yaygın eğitim yoluyla yükseltmektir (Özçatalbaş, 2007). 
Ülkeler bu amacı gerçekleştirmeye çalışırken farklı yayım organizasyonlarını 
kullanmaktadırlar. Genel bir değerlendirme yapıldığında yayım çalışmalarından 
tarım bakanlığı, ziraat odası ve tarımsal danışmanlık şirketlerinin sorumlu 
olduğu görülmektedir. 

Avrupa Birliğinde (AB) ülkeler itibariyle bir değerlendirme yapıldığında, 
Avusturya, Fransa, Lüksemburg ve Slovenya’da Ziraat Odası, Portekiz’de 
kooperatifler, Yunanistan, İspanya, İsveç’de Tarım Bakanlığı, İngiltere ve 
Hollanda’da tarımsal danışmanlık şirketlerinin yayım çalışmalarında ağırlıklı rol 
aldığı görülmektedir (Çukur, 2007). Bazı ülkeler ise çoğulcu tarımsal yayım 
sistemini benimsemiştir (Almanya). Çoğulcu tarımsal yayım sisteminde kamu 
yayım kuruluşu ve kamu dışı yayım kuruluşları üreticilere tarımsal yayım 
hizmeti sunmaktadır. Bilindiği gibi kamu yayım hizmetlerinin finansmanına çiftçi 
katılımı söz konusu değilken, kamu dışı yayım kuruluşları tarafından sunulan 
yayım hizmetlerinin finansmanına çiftçiler belirli oranlarda katılmaktadır. Ülkeler 
itibariyle çoğulcu tarımsal yayım sistemi incelendiğinde, her ülkenin şartları ve 
politika önceliklerine göre çoğulcu tarımsal yayım sisteminde görev alan 
paydaşlar değişebilmektedir (Çukur ve Karaturhan, 2011). Kuşkusuz bu farklı 
organizasyon tiplerinin olumlu ve olumsuz yanları bulunmaktadır. Örneğin 
kamu yayım çalışmalarının ücretsiz olması ve hizmetlerin tüm üreticilere 
ulaştırılabilmesi gibi olumlu yanları bulunurken, yayım çalışmalarını yürüten ve 
denetleyen birimin aynı olması bir sorun olarak değerlendirilebilir. Diğer 
taraftan kamu yayımı çalışmalarının etkinliğinde zamanla azalmalar 
görülebilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde AB ülkelerinde tarımsal yayım ve 
danışmanlık faaliyetleri seçilmiş bazı ülkeler itibariyle incelenmiştir. Çalışmanın 
kapsamına Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda, Macaristan, Estonya, 
Litvanya ve Polonya alınmıştır.  

2. ALMANYA 

Almanya’da tek bir ulusal yayım sistemi bulunmamaktadır. Almanya 
geçmişleri ve kaynakları birbirinden farklı 16 federal eyaletten oluşmaktadır. 
Her eyaletin kendi tarım politikası vardır. Eyaletlerin tarım politikaları, 
eyaletlerin federal hükümetleri tarafından ve AB tüzükleri de dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Her eyalet farklı tarımsal yayım geçmişine ve farklı kurumsal 
organizasyona sahiptir. Almanya tarımsal yayım sistemi oldukça farklı bir yapı 
göstermektedir. Almanya’da genel olarak yayım hizmeti sunan 3 farklı kuruluş 
vardır. Bunlar tarım bakanlığı, ziraat odası ve tarımsal danışmanlık 
şirketlerinden oluşmaktadır (Salasan, 2003; Knuth ve Knierim, 2013). 
Almanya’da 4 eyalette üretici birlikleri, 6 eyalette tarımsal danışmanlık şirketleri 
ve 6 eyalette de tarım bakanlığı yayım çalışmalarında aktif rol oynamaktadır. 
Genel olarak tarımsal yayım, kuzeybatı Almanya’da ziraat odaları, kuzeydoğu 
Almanya’da tarımsal danışmanlık şirketleri tarafından yürütülmektedir. Güney 
Almanya’da ise tarım bakanlığı bünyesindeki “Eyalet Tarım Ofisi” yayım 
çalışmalarını yürütmektedir (Harita 1). 

 



 
3

 

 

Schleswig -Holstein 

Hamburg 

Bremen 

Lower  Saxony 

North Rhine- Westfalia 

Hesse 

Rhineland -Palatinate 

Saarland 

Baden- Württemberg 

Mecklenburg - 
West  Pomerania 

Brandenburg 

Berlin 

Saxony - Anhalt 

Saxony 

Thuringia 

Bavaria 

 

 Özel yayım 

Ziraat odası 

Bakanlık 

Harita 1. Almanya’da Tarımsal Yayım Organizasyonu 

Kaynak: Currle, J. ve Hoffmann, V., 2004. Germany: Semi-privatized Extension Circles 
in the State of Baden-Württemberg, World Bank, Agriculture and Rural 
Development Discussion Paper 10 Extension Reform for Rural Development, 
Washington. 

 

2.1. Ziraat Odası Tarafından Yürütülen Tarımsal Yayım Çalışmaları 

Almanya’da ziraat odaları büyük yerel organizasyonlar arasında yer 
almaktadır. Ziraat odaları çiftçi sorun, beklenti ve önceliklerini yani çiftçileri 
temsil etmektedir. Ziraat odaları seçilmiş çiftçi temsilcileri tarafından 
yönetilmekte ve profesyonel yöneticilerce idare edilmektedir. Eyaletlerde 
eyaletin büyüklüğüne göre bir veya iki ziraat odası bulunabilmektedir. Ziraat 
odalarına üye olan çiftçiler sabit bir miktar aidat ödemekte, ayrıca ödedikleri 
danışmanlık ücretleri ile yayımın finansmanına katkı sağlamaktadır. Eyalet 
hükümetleri ziraat odalarına uygulamalı araştırma, eğitim ve demonstrasyon 
faaliyetleri için gerekli maddi desteği sağlamaktadır. Ancak eyaletlerin yayım 
faaliyetlerinin finansmanına katılım oranlarında farklılıklar söz konusudur. 
Örneğin, Hamburg’da destek seviyesi %50 iken, Schleswig-Holstein’da bu oran 
%40 seviyesindedir. Almanya’da genellikle ziraat odaları hayvancılık, bitki 
koruma ve tarım ekonomisi konularında uzman personel istihdam etmektedir. 
Bunun yanında eyaletlerin tarımsal yapı ve özelliklerine göre gerekli uzman 
personelin istihdamı da söz konusudur (Hoffmann et al., 2000). 

Ziraat odaları tarafından yürütülen yayım çalışmalarında genellikle 
bireysel yöntemler tercih edilirken, çalışma grupları oluşturularak grup yayım 
yöntemlerinden de yararlanılmaktadır. Ziraat odalarında çalışan yayımcılar 
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belirli aralıklarla eyalet tarım birimleri tarafından hizmet içi eğitime tabi 
tutulmaktadır. Kuzeybatı Almanya’da yayımcı/işletme oranı 1:100 
seviyesindedir (Jering, 2004). 

Almanya’da yayım çalışmaları ziraat odaları tarafından yürütülen 
eyaletlere örnek Lower Saxony eyaleti verilebilir. Lower Saxony eyaletinde 
ziraat odası yaklaşık 2.6 milyon hektar tarım arazisi ve 500.000 hektar özel 
ormanlık alandan sorumludur. Lower Saxony eyaletinde ziraat odasına üye 
üreticilerin yaklaşık 53.000 tarım ve orman işletmesi bulunmaktadır. Lower 
Saxony eyaletinde ziraat odasının faaliyet alanı çok geniştir. Ziraat odası, 
yayım çalışmalarının yanında üreticilere finansal destek sağlamakta ve çeşitli 
konularda profesyonel kurslar açmaktadır. Ziraat odası bireysel yayım 
çalışmalarının yanında araştırma projeleri yürütmekte ve tarımsal ürünlerle ilgili 
pazar raporları hazırlamaktadır. Ziraat odası ayrıca çok sayıda seminer (her yıl 
500’den fazla), konferans ve toplantılar düzenlemektedir. Ziraat odasının 
finansmanının %41’i üreticilerin aldıkları yayım hizmeti karşılığı ödedikleri 
ücretler ve diğer gelirlerden (aidatlar vb.), %17’si tarım işletmelerinden yapılan 
kesintilerden ve %42’si de Lower Saxony eyalet hükümeti desteğinden 
oluşmaktadır. 2009 yılı itibariyle ziraat odasının toplam bütçesi 154.000.000 
Euro olarak gerçekleşmektedir (http://www.lwk-niedersachsen.de). 

2.2. Tarım Bakanlığı Tarafından Yürütülen Yayım Çalışmaları 

Almanya’nın güney bölümünde tarımsal yayım çalışmalarından 
eyaletlerin tarım bakanlıkları sorumludur. Hessen, Rhineland-Palantinate, 
Baden-Württemberg, Hamburg, Saxony ve Bavaria eyaletlerinde tarımsal 
yayımdan tarım bakanlığı sorumludur. Bu eyaletlerde kamu yayımı söz konusu 
olduğundan yayım harcamalarının tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. 
Eyaletlerde tarım bakanlığının bir kuruluşu olarak tarımsal yayım faaliyetlerini 
Eyalet Tarım Ofisleri yürütmektedir. Bu ofisler tarafından üreticilere götürülen 
yayım hizmetleri, tarımla ilgili yasal konular, işletme ekonomisi, bitkisel ve 
hayvansal üretim ve pazarlama, ev ekonomisi ve beslenme konuları üzerinde 
yoğunlaşmaktadır (Jering, 2004). Her eyalet kendi tarımsal yayım programını 
bizzat kendisi hazırlamaktadır. 

Almanya’da yayım çalışmaları bakanlık tarafından yürütülen eyaletlere 
örnek Baden-Württemberg eyaleti verilebilir. Baden-Württemberg eyaleti 
Almanya’nın güneybatısında yer almakta olup, yüz ölçümü 37.000 km²’dir. 
Eyalette yaklaşık 10.5 milyon kişi yaşamakta ve 86.000 kişi tarım sektöründe 
çalışmaktadır. Baden-Württemberg eyaletinde II. Dünya Savaşından itibaren 
tarımsal üretim ve verimliliği artırmak amacıyla tarım bakanlığı üreticilere çeşitli 
konularda hizmet götürmeye başlamıştır. Bu dönemde asıl öncelik gıda 
güvencesini sağlamak olmuştur. Ancak 1970’li ve 1980’li yıllara gelindiğinde 
tarım sektöründe önemli değişimler yaşanmıştır. Örneğin artık Avrupa Birliği 
ülkelerinde gıda güvencesi sorunu yerini aşırı üretim sorununa bırakmıştır. Bu 
dönemde tarımsal üretim artışından ziyade, sürdürülebilir tarım, çevre ve kırsal 
peyzaj konuları önem kazanmaya başlamıştır. Tarım sektöründe yaşanan bu 
gelişmeler kuşkusuz tarımsal yayım çalışmalarını da etkilemiştir. Baden-
Württemberg eyaletinde kamu yayım çalışmalarında sürdürülebilir üretim 

http://www.lwk-niedersachsen.de/
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teknikleri, çevre koruma ve hayvan refahı konuları ağırlık kazanmaya 
başlamıştır (Currle ve Hoffmann, 2004).  

1989 yılında Baden-Württemberg eyaleti tarım bakanlığı tarımsal yayım 
çalışmalarıyla ilgili bir reform paketi hazırlamıştır. Bu reform paketiyle 
amaçlanan eyalette kamu yayımının yanında yayım halkası (extension circle) 
olarak adlandırılan yarı özel bir tarımsal yayım sisteminin oluşturulmasıdır. 
Yayım halkası, üreticilerin üretim ve ekonomiyle ilgili spesifik sorunlarına 
çözüm bulmak ve kamu yayımının yükünü hafifletmek amacıyla 
oluşturulmuştur. Yayım halkaları çiftçilerden ve bir tarım bakanlığı 
temsilcisinden oluşmaktadır. Yayım halkası tarım bakanlığına başvurusunu 
yaparak tanınmakta, böylelikle bakanlık desteklerinden faydalanmaktadır. 
Yayım halkası 5 yayımcı istihdam edebilmektedir. 

Tarım Bakanlığının yayım halkasına katkısı şu şekildedir: 

 Bakanlık, personel ve diğer teknik masrafların %50’sini 
karşılamaktadır. 

 Yayımcılara teknik ve metodolojik eğitimler vermektedir.  

 Yayım halkalarına bakanlığın altyapısından yararlanma imkanı 
sunulmaktadır (Currle ve Hoffmann, 2004).  

1989 yılında Baden-Württemberg eyaletinde 21 yayım halkası tarım 
bakanlığının büyük desteği ile kurulmuştur. Bunlardan 9 tanesi bitkisel ve 
hayvansal üretim, 9 tanesi bahçe bitkileri ve üç tanesi de organik tarım 
konusunda uzmanlaşmıştır. Bugün Baden-Württemberg eyaletinde yayım 
halkası sayısı 50 olup, 82 yayımcı istihdam edilmiş durumdadır (Currle ve 
Hoffmann, 2004).  

2.3. Tarımsal Danışmanlık Şirketleri Tarafından Yürütülen Yayım 
Çalışmaları 

Almanya’nın tamamında özellikle beş yeni eyalette (Eski Doğu Almanya) 
tarım işletmeleri oldukça büyük işletme ölçeklerine sahip durumdadır. 1990 
yılında Batı ve Doğu Almanya’nın birleşmesi yayım servislerinin organizasyon 
yapısında yaşanan değişikliğin en büyük nedeni olmuştur. Birleşmeden sonra 
bu 5 yeni eyalette tarım işletmeleri hızlı bir özelleştirme sürecine girmiştir. Bu 
yeni yasal, mali ve politika çerçevesi yayım servislerine ani bir talep yaratmıştır 
(Jering, 2004). 

Bu federal eyaletlerde tarım yönetimi, yayım uzmanlarına belirli 
konularda teknik destek sağlayarak onlara yardımcı olmaktadır. Tarımsal 
yayım faaliyetleri ise eyaletin tarım biriminden tamamen bağımsızdır. Yayım 
çalışmaları tarımsal danışmanlık şirketlerince yürütülmektedir. Bu durumun 
doğal bir sonucu olarak yayım harcamalarının tamamını üreticiler 
karşılamaktadır. Almanya’da yayım servislerinin özelleşmesi ile yayım 
servislerinde kalite artmış, yayım servisleri daha dinamik bir yapıya 
kavuşmuştur. Ancak bunun yanında maddi durumu daha kötü olan üreticilerin 
yüksek maliyetlerden dolayı bu hizmetlere ulaşımında bazı problemler 
yaşanmıştır (Jering, 2004). 
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Almanya’da tarımsal danışmanlık şirketleri tarafından yürütülen yayım 
çalışmalarında standartların yükselmesi amacıyla bu elemanların denetimi 
Alman Tarım Birliği tarafından yapılmakta ve bu elamanların Birlikten sertifika 
almaları zorunlu kılınmaktadır (Hoffmann et al., 2000). 

Almanya’da tarımsal yayım çalışmalarının, tarımsal danışmanlık şirketleri 
tarafından yürütülen eyaletlere örnek Mecklenburg-Vorpommern verilebilir. 
Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Almanya’nın kuzey doğusunda yer 
almaktadır. Polonya ve Almanya’nın diğer eyaletleri olan Brandenburg, Lower 
Saxony ve Schleswig-Holstein ile sınırı bulunmaktadır. Yüzölçümü 23.600 km2 

olup, 1.8 milyon nüfusa sahiptir. 2003 yılı itibariyle 1.483.596 hektar tarım, 
495.700 hektar orman alanına sahiptir (http://www.corason.hu). 

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde çok sayıdaki tarımsal danışmanlık 
şirketleri tarımsal yayım çalışmalarını yürütmektedir. Bunlardan bir tanesi, LMS 
Tarımsal Danışmanlık Servisi’dir (Landwirtschaftsberatung). LMS Tarımsal 
Danışmanlık Servisinin ekonomi, bitkisel üretim, hayvansal üretim, domuz 
yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, organik tarım, bahçe bitkileri, sosyo-ekonomi 
ve çevre koruma gibi çok sayıda departmanı bulunmaktadır. LMS çok sayıdaki 
servisiyle üreticilere çeşitli konularda enformasyon sağlamaktadır. Örneğin 
ekonomi departmanı, işletme planlamasının yapılması, nakit akış stratejisinin 
planlanması ve hesaplanması, tarımsal ve diğer desteklere başvurularda 
üreticilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Bitki koruma departmanı, tarımsal 
üretimin çevresel duyarlılık dikkate alınarak etkin bir şekilde yapılmasını 
amaçlamaktadır. Bunun için üreticilere aktarılan başlıca konular, türlerin 
değerlendirilmesi, elde edilen ürünlerle toprak kalitelerinin karşılaştırılması, 
gübre ve tarım ilaçları ile ilgili olmaktadır (http://www.lms-beratung.de).  

2.4. Diğer Enformasyon Kaynakları 

Alman üreticiler yukarıda sayılan 3 temel yayım organizasyonunun 
dışında da tarımsal konularda enformasyon temin edebilmektedirler. İnternet 
Alman üreticiler için çok önemli enformasyon kaynağı niteliğindedir. Tarımsal 
girdi (kimyasallar, tohum, gübre, makine vb.) satan firmalar, işleme ve 
pazarlama kuruluşları, kooperatifler, çiftçi birlikleri, kredi kuruluşları, bankalar, 
sigorta şirketleri, enerji (elektrik, su) sağlayan kuruluşlar, bölgesel kalkınma 
kuruluşları da tarımsal konularda başvurulan kaynaklar arasında sayılabilir 
(Hoffmann et al., 2000). Ayrıca Alman Çiftçiler Birliğinin de önemli yayım 
çalışmaları söz konusudur. Bu birlik Alman çiftçisini federal hükümet ve eyalet 
hükümetinin yürütmekte olduğu tarım politikaları hakkında enforme etmektedir. 
Çiftçilerin hakkını savunan bu birlik, çiftçiler lehine ülke tarım politikasının 
oluşması için çeşitli yöntemlerle girişimlerde bulunmaktadır. Ayrıca Alman 
Çiftçiler Birliği yayınlamış olduğu periyodik dergilerle yeni gelişmeleri üreticilere 
duyurmaktadır. Özellikle çiftçilerin mesleki sorunlarına da eğilen Alman Çiftçiler 
Birliği, üyelerine vergi sistemi, yaşlılık, hastalık, kaza gibi sigorta konularında, 
tarım işletmelerinin daha iyi organize edilmesi konularında, mesleki eğitim ve 
alternatif iş imkanları konularında çeşitli hizmetler sunmaktadır (Gürel, 2000). 

Almanya’da araştırma enstitülerinin de yayım çalışmaları söz konusudur. 
Genellikle yeni bulguların yayılması sempozyumlar, konferanslar aracılığıyla 
olmaktadır. Araştırma enstitüleri düzenlediği bu toplantılarla güncel bulguları 

http://www.corason.hu/
http://www.lms-beratung.de/
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kamuoyuna duyurmaktadır. Ayrıca Almanya’da üreticilerin bilinç ve eğitim 
düzeyleri yüksek olduğundan üreticiler doğrudan araştırma enstitüleriyle 
diyalog kurabilmekte ve ihtiyaç duyduğu enformasyonu sağlayabilmektedir 
(Gürel, 2000). 

3. AVUSTURYA 

Avusturya tarımsal yayım çalışmalarının çok önemli bölümü ziraat odaları 
tarafından yürütülmektedir. Ülke geneline yayılmış 9 ziraat odası bünyesinde 
bulunan 600 danışman tarafından yayım çalışmaları yürütülmektedir. 
Avusturya Tarım Ormancılık Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı (BMLFUW), 
yayım servislerinin planlanması,  kontrolü ve desteklenmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Bakanlık yayım çalışmalarının hazırlanmasında kullanılacak 
dokümanların hazırlanmasında ziraat odalarıyla işbirliği yapmaktadır. Ziraat 
odaları tarafından yürütülen yayım çalışmaları genel olarak ücretsizdir. Ziraat 
odaları özel danışmanlık gerektiren konularla ilgili çiftçilerden ücret talep 
etmektedir. Ziraat odalarına çiftçiler aidat ödemekte, ayrıca Bakanlık ziraat 
odalarını finanse etmektedir (http://www.europea.org). 

Yayım çalışmalarında  ele alınana başlıca konular arasında; 

 Şirketlerin geliştirilmesi ve işletme yönetimi 

 Tarım ve tarım dışı istihdamın kombine edilmesi 

 Gıda kalitesi ve beslenme 

- Yenilenebilir enerji 

- Pazarlama 

 Organik tarım 

 Bitkisel üretim 

 Hayvansal üretim 

 Yasal konular, vergi, sosyal güvenlik konuları 

 Yayım destekleri 

 Doğala yakın orman tarımı vb. konular yer almaktadır (http://www.g-
fras.org). 

Yayım çalışmalarında problemin türüne göre değişik yayım yöntemleri 
kullanılmaktadır. Bireysel yayım yöntemleri, grup yayım yöntemleri 
kullanılmakta, ayrıca yayım projeleri de uygulanmaktadır. Yayım 
çalışmalarında uzaktan eğitim kullanılmakta, teknik geziler, sergi ve fuarlara 
katılım gerçekleşmektedir. Çalışma grupları Avusturya’da 1995 yılından 
itibaren yayım çalışmalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Eğitimli 
yayımcıların yönlendirmesiyle aynı ürünü üreten 15-20 çiftçi çalışma gruplarına 
katılmakta ve gruplar birkaç yıl faaliyetlerini yürütmektedir. Çalışma gruplarının 
amacı üretimi optimize ederek karlılığı artırmaktır (http://www.g-fras.org).  

 

 

http://www.europea.org/files/2213/2130/9024/Austria.pdf
http://www.g-fras.org/
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3.1. Yayım Çalışmalarının Finansmanı 

Ziraat odaları tarafından yürütülen yayım çalışmaları genel olarak 
ücretsizdir. Yayım çalışmalarında üyelik aidatları yayımın finansmanında 
kullanılmaktadır. Ayrıca belirli danışmanlık hizmetleri için ücret talep 
edilmektedir. Yayımcı kontratları Avusturya Tarım Ormancılık Çevre ve Su 
Yönetimi Bakanlığı ile ziraat odası arasında olmakta ve dört yıllık bir süreyi 
kapsamaktadır. Sunulacak hizmetler kontratlarda belirtilmektedir. Yayım ve 
eğitim projelerinin finansmanı ilçe yönetimleri ve Avrupa Birliği kırsal kalkınma 
fonlarından sağlanmaktadır. Yayım çalışmalarına yapılan toplam desteklemeler 
içinde Avusturya Tarım Ormancılık Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı’nın payı 
%25 civarındadır (http://www.g-fras.org). 

4. DANİMARKA 

Danimarka’da tarımsal yayım çalışmaları Danimarka Tarımsal 
Danışmanlık Servisi (DAAS) tarafından yürütülmektedir. DAAS’ın geçmişi, çiftçi 
organizasyonlarının kendi danışmanlarını istihdam ettiği 1875 yılına 
dayanmaktadır (http://www.efac.net). DAAS 1971 yılında Ulusal Çiftçi Birliği ve 
Danimarka Aile Çiftçileri Federasyonu tarafından kurulmuştur 
(http://speedydeletion.wikia.com). Çiftçiler DAAS’ın sahibi, kullanıcısı ve 
müşterisi durumundadır (http://euragri.org).  

 
Şekil 1. Danimarka Tarımsal Danışmanlık Servisi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                     Organizasyon ve/veya yönetimsel ilişki 

                                           Tavsiye ve enformasyon akışı 

Kaynak: http://euragri.org/fileadmin/www.euragri.org/Carl_Aage_Pedersen.pdf 

 

DAAS, bir Ulusal Merkez ve 32 yerel tarımsal danışma merkezinden 
oluşmaktadır. Ulusal Merkez, 45.000 çiftçi, 1.000 bahçe bitkileri ile ilgili şirket 
ve 5.000 küçük ve orta ölçekli işletmelere danışmanlık hizmeti vermektedir 

DANİMARKA TARIMI 

Ulusal Merkez 

Yerel Çiftçi Birlikleri Yerel Aile Çiftçileri Kuruluşları 

Yerel Danışmanlık Merkezleri 

Çiftçiler / Üyeler 

http://www.g-fras.org/
http://www.efac.net/
http://speedydeletion.wikia.com/
http://euragri.org/
http://euragri.org/fileadmin/www.euragri.org/Carl_Aage_Pedersen.pdf
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(Anonim, 2011). Merkezde konusunda uzman 550 personel çalışmaktadır. 
2012 yılı itiabariyle toplam ciro 547 milyon Danimarka kronudur. İşletme Finans 
ve Yönetim bölümü yılda 31.000 çiftçinin vergi beyannamesini hazırlamaktadır. 
DAAS’ın teknik desteğin sunulduğu web sayfasını günde 10.000 kişi ziyaret 
etmektedir (http://www.vfl.dk). 

5. HOLLANDA 

Hollanda tarımsal yayım servisi (DLV, Dienst Landbouw Voorlichting) 
tarımsal yayım çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. DLV’nin geçmişi 
eskilere dayanmakta olup çalışmalarına 19. Yüzyılın sonlarında 1890 yılında 
başlamıştır. Önceleri kamu kurumu niteliğinde olan DLV daha sonraları 
özelleşme sürecine girmiştir (Medema, 2012). DLV 1989 yılında 
özelleştirilmiştir (de Haas, 2013). DLV’nin 20. yüzyılın sonlarında iki fonksiyonu 
bulunmaktadır. Bunlar üreticilere tavsiyelerde bulunmak ve devlet politikalarını 
uygulamaktır. DLV’nin özelleştirilmesinin başlıca sebepleri şunlardır: 

 Küresel özelleşme trendi 

 Yayım programlarının etkisinin azalması 

 Devlet harcamalarının artması nedeniyle vergilerin artması 

 Yayımcılara finansal teşviklerin olmayışı ve yayımcıların rollerindeki 
belirsizliklerden dolayı motivasyon kayıpları  

 Ve sonuç olarak yayımcıların iş motivasyonlarının düşmesidir 
(http://www.ifmaonline.org). 

Özelleştirmenin kademeli olarak 10 yılda tamamlanması öngörülmüştür 
(1992-2002). 10 yılın sonunda yayımın finansmanının %20’sinin tavsiyeler için 
doğrudan ödemelerden, %30’unun çiftçi organizasyonu aidatlarından, 
%50’sinin ise devlet desteğinden gelmesi öngörülmüştür. Fakat gerçekleşen 
durum çok farklıdır. Nitekim çiftçi organizasyonlarının katkısı %30 olarak 
gerçekleşmiştir. Çiftçilerin yayımın finansmanına katılım durumu 1996 yılında 
%60, 1999 yılında %80 olmuştur. Yayımın finansmanına devlet desteği 1999 
yılında %15’e gerilemiştir (http://www.ifmaonline.org). 

DLV’nin özelleştirilmesinden 8 yıl sonra yıllık geliri 40.000.000 $’ın 
üzerine çıkmıştır. Uzmanlaşma artmıştır. Uluslararasılaşma gerçekleşmiştir. 
Tarımla ilgili birçok alanda yeni şirketler kurulmuştur. DLV tarımın her alanına 
hizmet vermeye başlamıştır (çiftçiler, tedarikçiler, toptancılar ve 
perakendeciler). Devlet DLV’nin müşterisi olmuştur (http://www.ifmaonline.org). 

DLV şu konularda hizmet vermektedir: 

 Çiftçilerin günlük faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetleri, 

 Taktik ve stratejik planlama ile ilgili ekonomik tavsiyeler, 

 Bireysel ilişkilerde artış (birebir tavsiyeler) 

 Üretim zinciri ile ilgili tavsiyelerde artış, 

 Pazar yönlendirmeli tavsiyelerde artış. 

http://www.vfl.dk/
http://www.ifmaonline.org/
http://www.ifmaonline.org/
http://www.ifmaonline.org/
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 Tarım dışı alanlarda tavsiyeler (ekonomik/finansal, yapı, doğa 
yönetimi, rekreasyon, desteklemeler, meteoroloji, gayrimenkul vb.) 

 Teknik yayım çalışmalarında uzmanlaşma artışı 

Bu yayım hizmetlerini alan çiftçilerin tatmin düzeyleri artmıştır. Çünkü; 

 -İhtiyaç yönlendirmeli tavsiyeler söz konusudur. 

 -Uzmanlaşmadan dolayı tavsiyelerin kalitesi artmıştır. 

 -Çiftçilere tavsiye sunulan alanlar genişlemiştir. 

 -İşletmelerin ihtiyaçlarına yönelik spesifik tavsiyeler sunulmuştur 
(http://www.ifmaonline.org). 

DLV, DLV Bitki, DLV Hayvan, DLV Gayrimenkul, DLV Enerji, DLV Yapı 
olmak üzere 5 branşa sahiptir. DLV bugün büyük bir şirket konumunda olup 
bünyesinde 400’den fazla personel çalışmaktadır (Medema, 2012). 

DLV Bitki Bölümünde 150’den fazla profesyonel danışman çalışmaktadır. 
Ülke içinde 11 ofisi, ülke dışında (Bulgaristan, Sırbistan ve Rusya 
Federsayonu) ise temsilcilikleri bulunmaktadır. DLV Bitki Bölümünün 
11.000’den fazla müşterisi bulunmaktadır. Yıllık cirosu ise 12 milyon Euro’yu 
aşmaktadır (http://www.plusforprogress.com). 

6. MACARİSTAN  

Macaristan’da çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmetleri üç şekilde 
ulaştırılmaktadır. Bunlar ücretsiz sunulan danışmanlık, kamu kaynakları 
tarafından finanse edilen danışmanlık ve ticari danışmanlıktır (Kis ve Gal, 
2012).  

6.1. Ücretsiz Danışmanlık 

Ücretsiz danışmanlık, iki organizasyonel yapı ile çalışmalarını 
sürdürmektedir:  

1) Köy agronomistleri iletişim ağının 600 üyesi bulunmaktadır.  

2) Çiftlik Enformasyon Servisinin ise 200 üyesi bulunmaktadır.  

Bu danışmanlık hizmetleri müşteriler için ücretsizdir. Bu iki organizasyon 
hem ulusal hemde Avrupa Birliği kaynaklarınca finanse edilmektedir. Köy 
agronomistleri iletişim ağının çalışmaları Ulusal Gıda Zinciri Güvenliği Ofisi 
tarafından koordine edilmektedir. Köy agronomistleri yayım hizmetlerinin 
yanında idari ve ofis işlerini de yapmaktadır (Kis ve Gal, 2012). 

Çiftlik Enformasyon Servisi İletişim Ağı (GISZ) 2007 yılında kurulmuştur. 
GISZ Macaristan Ziraat Odası tarafından yönetilmektedir. 2007-2013 
döneminde ziraat odasının danışmanları çiftçilere Ortak Tarım Politikası, kırsal 
kalkınma ve doğrudan desteklerle ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti vermiştir 
(Kis ve Gal, 2012). 

 

 

http://www.ifmaonline.org/pdf/congress/DLVA-ExtPrivatisation.pdf
http://www.plusforprogress.com/
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6.2. Desteklenen Danışmanlık 

Desteklenen danışmanlık sistemi, 1990’lı yılların başlarında yaşanan 
politik değişimle birlikte gündeme gelmiştir. Sistemde çiftçiler ve devlet yayımın 
finansmanına beraber katılmaktadır. Çiftlik Danışma Sistemi, Kırsal Kalkınma 
için Avrupa Tarım Fonu tarafından desteklenmekte olup, diğer birlik üyelerinde 
olduğu gibi 2007 yılından beri faaliyet göstermektedir (Kis ve Gal, 2012). 

Yerel Danışmanlık Merkezleri çiftçilerle en yakın ilişkiye sahip birim 
olduğu için danışmanlık açısından oldukça önemlidir. Bu merkezler çiftçilerle 
danışmanlar arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. Ayrıca, bu merkezler 
danışmanlara güncel enformasyon sağlamaktadır. Yerel Danışmanlık 
Merkezleri kayıtlı danışmanlarla faaliyetlerini yürütmektedir. Tarım ve kırsal 
kalkınmayla ilgili 26 değişik konuda 700 sözleşmeli danışman danışmanlık 
hizmeti sunmaktadır. Çiftçiler, Yerel Danışmanlık Merkezleri ile kontrat 
imzalamaktadır. Daha sonra Yerel Danışmanlık Merkezleri hizmetin fiili 
gerçekleşmesiyle ilgili kayıtlı danışmanlarla anlaşmayı sonuçlandırmaktadır. 
2007-2013 döneminde çiftçilerin desteklenen danışmanlığa üç defa başvurma 
hakları bulunmaktadır. Servisin yıllık desteği 700 Euroyu geçemez veya 2007-
2013 döneminde uygulanan Macaristan Kırsal Kalkınma Programı süresince 
her müşterinin alabileceği destek miktarı 1500 Euro’dur. Ayrıca destek miktarı, 
yayım servisinin her müşteri için yapacağı toplam harcamanın %80’ini 
geçememektedir (Kis ve Gal, 2012). 

6.3. Ticari Danışmanlık 

Macaristan’da ticari danışmanlık, AB kaynaklarınca desteklenen 
danışmanlık ve AB kaynaklarınca desteklenmeyen danışmanlık olmak üzere iki 
grupta incelenmektedir. Ticari danışmanlık sistemini oluşturan paydaşlar 
şunlardır: 

 Ziraat odaları, çiftçi ve üretici kuruluşlarının danışmanlık servisleri 

 İşletme ve profesyonel organizasyonlar 

 Girdi üreticileri ve dağıtıcıları 

 Çiftlik danışma sistemi dışında yayım hizmeti veren kayıtlı 
danışmanlar (Kis ve Gal, 2012). 
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Şekil 2. Macaristan Tarımsal Yayım Sistemi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VM:Kırsal Kalkınma Bakanlığı, NEBIH:Ulusal Gıda Zinciri Güvenliği Ofisi, NAKVI: Ulusal Tarımsal Danışmanlık, Eğitim ve Kırsal Kalkınma Enstitüsü, 

FVM: Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, MSZR: Çiftlik Danışma Sistemi 
 

Kaynak: Kis, K. ve Gal, J., 2012. Agricultural Extension System in Hungary. in: Agricultural Extension in EU Countries, Ed. M. Debreceniova, J. 
Safarikova, Scientific Monograph, Nitra, 47-57.  
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Tablo 1. Yerel Danışmanlık Merkezlerinin Kontrat Sonuçları 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Yerel 
Danışmanlık 
Merkezi sayısı 

84 83 82 80 80 

Kontrat sayısı 9.193 3.362 4.081 2.418 2.553 

Toplam destek 
(Macar forinti) 

952.199.686 427.048.644 541.117.301 333.220.327 367.441.102 

Net kontrat 
toplamı (Macar 
forinti) 

1.176.370 291 506.040.650 634.179.788 389.085.771 425.298.705 

Minimum kontrat 
toplamı (Macar 
forinti) 

25.000 25.000 42.000 25.000 63.400 

Maksimum 
kontrat toplamı 
(Macar forinti) 

650.000 1.000.000 1.500.000 1.788.500 950.000 

Ortalama kontrat 
toplamı (Macar 
forinti) 

127.964 150.832 155.474 160.912 322.950 

Kaynak: Kis, K. ve Gal, J., 2012, Agricultural Extension System in Hungary. in: Agricultural 
Extension in EU Countries, Ed. M. Debreceniova, J. Safarikova, Scientific Monograph, 
Nitra, 47-57. 

 

7. ESTONYA 

Estonya 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra işletme 
deneyiminden yoksun yeni çiftçiler ortaya çıkmış ve bu çiftçiler üretim 
teknikleri, işletme faaliyetleri ve çiftlik yönetimi ile ilgili çeşitli konularda 
enformasyona ihtiyaç duymuştur. Estonya’da uygulanan tarım projesinin amacı 
kırsal gelirleri artırmak ve kırsal ekonomiyi canlandırmak olmuştur. Projenin 
komponentlerinden birisi de tarımsal danışmanlık servisleri olmuştur. Bu proje 
kapsamında özel danışmanlık hizmetlerini geliştirme fonu kurulmuştur. Bu 
fonun amacı talep yönlendirmeli yayım hizmetlerinin geliştirilmesidir. Bu 
kapsamda sertifikalandırılmış özel danışmanlarla kontrat imzalanacaktır. 
Danışmanların sertifikaları Tarım Bakanlığı tarafından verilecek ve sertifikalı 
danışmanlar Fon tarafından kısmen desteklenecektir. Çiftçilerle danışmanlar 
arasındaki bireysel danışmanlık kontratlarına devletin desteği 9 yıllık süre 
zarfında kademe kademe azaltılacaktır (1996’da %90 olan destek 2004’te %0 
olacak). Ancak bu destek programı çiftlik gelirlerinin beklenenden az olması 
nedeniyle ertelenmiştir (http://web.worldbank.org).  

Estonya’da son dönemdeki tarımsal yayım sistemi, 15 yerel danışmanlık 
merkezi ile merkezi olmayan bir yapılanma görünümündedir. Yayım 
çalışmalarını 2002-2010 döneminde Estonya ziraat odası koordine ederken, 
2010 yılından itibaren Kırsal Kalkınma Kurumu koordine etmektedir. Hedef 
grup kırsal alandaki çiftçiler ve girişimcilerdir. Koordinasyon merkezinde yayım 
servisinin sorumlusu ile 4 koordinatör (bitkisel üretim, hayvancılık, finans, 
tarımın diğer alanlarında uzman 1 kişi) ile 1 teknik eleman bulunmaktadır. 15 

http://web.worldbank.org/
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yerel danışmanlık merkezinin bir bölümü bağımsız organizasyonlar iken 
diğerleri yerel çiftçi kuruluşlarının departmanlarıdır. Yerel danışmanlık 
merkezlerinin koordinasyon merkezi ile kontratları bulunmaktadır 
(http://www.mes.ee). Yerel danışmanlık merkezlerinde hayvancılık, bitkisel 
üretim, finans, ormancılık, arıcılık vb. konularda uzman toplam 177 danışman 
görev yapmaktadır (Laur, 2013). 

 
Şekil 3. Estonya’da Tarımsal Yayım Sistemi 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.balticdeal.eu/advisory/estonia-3/ 

 

Koordinasyon Merkezinin görevleri arasında, danışmanlık sistem ve 
hizmetlerini geliştirmek, geri bildirimleri toplamak ve analiz etmek, araştırma 
enstitüleriyle iletişim kurmak, danışmanlık araçlarını geliştirmek (programlar, 
risk analizleri vb.), danışmanların hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek, 
araştırma sonuçlarını yaymak, tarım ve kırsal enformasyon portalını 
güncellemek yer almaktadır (Laur, 2013).  

Danışmanlık merkezlerinin görevleri arasında ise, enformasyonların 
kırsal alana ulaşmasını sağlamak, çiftçi ihtiyaçlarına göre çiftçileri belirli 
danışmanlara yönlendirmek, çiftçi günleri ve diğer eğitim faaliyetlerini 
düzenlemek, çiftçilerden geri bildirimleri alarak bunları koordinasyon merkezi 
vasıtasıyla politikacılara, bakanlığa ve araştırıcılara iletmek, tüm danışmanlık 
sistemi içinde takım çalışmasını gerçekleştirmek bulunmaktadır (Laur, 2013). 

Estonya’nın 2013 yılı Kırsal Kalkınma Planına göre, 0,3 hektar ekilebilir 
tarım veya orman arazisine sahip çiftçiler danışmanlık desteklerinden 
yararlanabilmektedir. Maliyetlerin %75’i ve danışmanlar tarafından verilen yıllık 

Kırsal alanlardaki üreticiler, 
çiftçiler, müteşebbisler, insanlar  

15 yerel danışmanlık 
merkezleri, danışmanlar 

Tarım Bakanlığı 
ve kuruluşları 

Koordinasyon Merkezi 

Bilimsel kuruluşlar ve 
diğer organizasyonlar 

Yayım Servisi Kurulu 

http://www.mes.ee/
http://www.balticdeal.eu/advisory/estonia-3/
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profesyonel tavsiyeler için maksimum 1279 Avro destek söz konusudur (Laur, 
2013).  

8. LİTVANYA 

Litvanya Tarımsal Danışmanlık Servisi 1993 yılında kurulmuştur. 
Kurucuları Litvanya Tarım Bakanlığı, Litvanya Çiftçiler Birliği ve Litvanya 
Tarımsal Şirketler Topluluğu’dur (http://www.agri.ee).   

 
Şekil 4. Litvanya’da Tarımsal Yayım Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kaynak: http://www.balticdeal.eu/advisory/lithuania-3/ 

Kurucular: Litvanya Tarım Bakanlığı, Litvanya Çiftçiler Birliği ve Litvanya 
Tarımsal Şirketler Topluluğu 
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http://www.agri.ee/
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Litvanya Tarımsal Danışmanlık Servisinin kırsal toplumun eğitiminde 
önemli bir rolü bulunmaktadır. Her ilçede tarımsal danışmanlık ofisi bulunmakta 
olup çiftçilere hizmet götürülmektedir (Anonim, 2007).  

Litvanya Tarımsal Danışmanlık Servisi Akademija’da bulunan merkez 
ofis ve tüm ilçelerde bulunan 48 ilçe ofisi ile iki seviyeli bir yapı sergilemektedir. 
Her ofiste 3-9 kişi arasında değişen sayıda ve konusunda uzman danışman 
bulunmaktadır (http://www.balticdeal.eu).  

Danışmanlık faaliyetlerinin finansal kaynaklarını, özel müşteri fonları 
(%57), çiftçi eğitimleri ve yeniliklerin demonstrasyonları için AB projeleri (%14), 
Kırsal Kalkınma Projesi önlemi “yayım hizmetlerinin kullanımı” (%7), ulusal 
projeler (%13), uluslararası projeler (%1), danışmanların eğitimi için AB fonları 
(%8) oluşturmaktadır (http://www.balticdeal.eu). 

Litvanya Tarımsal Danışmanlık Servisi hizmetlerinden yararlanan müşteri 
sayısı 11.000’den fazla olup, 4.900’den fazla müşteriyle de kontrat 
imzalanmıştır (http://www.balticdeal.eu). 

9. POLONYA 

Polonya’da tarımsal yayım çalışmalarının bugünkü durumu Polonya 
Parlementosunda 22 Ekim 2004’te kabul edilen yasa ile şekillenmiştir. Bu 
yasaya göre yayım çalışmalarında görevli iki birim sözkonusudur. Tarımsal 
Yayım Merkezi (CDR) ve İl düzeyindeki Tarımsal Yayım Merkezi (ODR)’dir 
(Kania ve Vinohradnik, 2012). 

Yasa’da Tarımsal Yayım Merkezinin görevleri arasında; 

 İl tarımsal yayım merkezinin görev ve faaliyetleri için uygulama 
yöntemlerini hazırlamak, 

 İl tarımsal yayım merkezleri için enformasyon ve eğitim materyallerini 
transfer etmek, 

 İl tarımsal yayım merkezlerinde çalışan yayımcıların, tarım 
okullarında çalışan öğretmenler ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde 
çalışan yayımcıların eğitimlerini gerçekleştirmek, 

 Seminer ve konferanslar düzenlemek, 

 Tarım alanında gerçekleştirilen bilimsel araştırma sonuçlarını 
yaymak yer almaktadır (Kania ve Vinohradnik, 2012). 

İl düzeyindeki Tarımsal Yayım Merkezlerinin önceliği, çiftçi ve ailelerinin 
karar almalarına yardımcı olarak amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu 
kapsamda; 

 Çiftçi ve kırsal alanda yaşayanların bilgi düzeylerini arttırmak, 

 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasının enstrumanlarını uygulamak, 

 Kırsal alanların çok fonksiyonlu kalkınmasına destek olmak, 

http://www.balticdeal.eu/
http://www.balticdeal.eu/
http://www.balticdeal.eu/
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 Tarımsal üretimle ilgili yeni uygulamalar konusunda (çapraz uyum) 
yardımcı olmak, 

 Yeni üretim teknolojilerini uygulamak, 

 Köy düzeyinde kültürel mirası yaşatmak ve korumak, 

 Üretim gruplarının yaratılmasına yardımcı olmak, diğer amaçlar 
arasında sıralanabilir (Kania ve Vinohradnik, 2012). 

Polonya’da 16 ilde tarımsal yayım merkezi bulunmaktadır (Harita 2). Bu 
merkezlerde 4.097 personel istihdam edilmiş olup, bunun 2.908’i yayımcıdır. 
Diğer taraftan 16 bölgesel ziraat odasında 119 yayımcı görev yapmaktadır 
(http://www.balticdeal.eu).  

 
Tablo 2. İl Tarımsal Yayım Merkezlerinde Çalışan Yayımcı Sayısı 

YILLAR TOPLAM YAYIMCI SAYISI 

2005 4342 
2006 4212 
2007 4158 
2008 3967 
2009 3803 
2010 3579 
2011 3805 

Kaynak: Kania, J. ve Vinohradnik, K., 2012. Agricultural Extension in Poland. in: 
Agricultural Extension in EU Countries, Ed. M. Debreceniova, J. Safarikova, 
Scientific Monograph, Nitra, 19-36. 

 

Harita 2. Polonya’da İller İtibariyle Yayım Birimlerinin Dağılımı 

 

Kaynak: http://www.balticdeal.eu/advisory/poland-3/ 

http://www.balticdeal.eu/
http://www.balticdeal.eu/advisory/poland-3/


 
1

8 

 

İl tarımsal yayım merkezlerinin bütçelerinin kaynağını oluşturan unsurlar 
arasında: 

 -Devlet bütçesinden desteklemeler (%43,9) 

 Kamu sektörünün diğer birimlerinden fonlar (%46,4) 

 -Diğer (AB fonları %3, işletme gelirleri %1,8, finansal gelir %1 ve 
diğer gelirler %3,9) yer almaktadır (Kania ve Vinohradnik, 2012). 

Polonya’da özel danışmanlar Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı 
tarafından akredite edilmektedir. Tarım sektöründe 226 ve ormancılık 
sektöründe ise 317 danışman görev yapmaktadır (http://www.balticdeal.eu). 

Polonya’da tarımsal yayım merkezi Brwinow’da bulunmaktadır. Merkeze 
bağlı 3 şubede (Krakow, Poznan, Radom) 205 personel istihdam edilmekte 
olup, bunların 60’ı sertifikalı yayımcıdır. İl düzeyinde 16 yayım merkezi ve buna 
bağlı 33 ofiste 2.471 sertifikalı yayımcı ve 1.499 diğer personel görev 
yapmaktadır. Polonya genelinde 16 ziraat odasında 119 yayımcı görev 
yapmaktadır. Polonya genelinde toplam 3.414 sertifikalı yayımcı bulunmakta 
olup, 419 tarımsal işletmeye 1 danışman düşmektedir 
(http://www.balticdeal.eu). 

 
Şekil 5. Polonya’da Tarımsal Yayım Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.balticdeal.eu/advisory/poland-3/  

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı 

Yerel Hükümet (Bölgesel) 

(16) 

Yayım Servisi Kurulu (11 üye) 

Yayım Servisi Merkezi (16) 

 

Yerel Yayım Ekibi 

Yayımcı (İlçe Düzeyinde) 

Tarımsal Yayım Merkezi (Brwinow) 

Yayım Servisi Kurulu (10 üye) 

 

Krakow 

Şubesi 

 

Poznan 

Şubesi 
Radom 

Şubesi 

 

http://www.balticdeal.eu/
http://www.balticdeal.eu/
http://www.balticdeal.eu/advisory/poland-3/
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AMAÇ 

Tarım danışmanlarının bireysel yayım metotları konusunda hazır 
oluşluklarının artırılmasını sağlamak. 

HEDEF  

Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bireysel yayım 
metotlarının etkinliğini artırmak. 

KAZANIMLAR 

1) Çiftçi problemlerinin tespiti yöntemlerini bilme, 

2) Soru sorma tekniklerini bilme, 

3) Önder çiftçileri belirleyebilme, 

4) Çiftçilere uygun bireysel yayım tekniklerini bilme, 

5) Çiftçilere uygun görüşme tekniklerini bilme, 

6) Çiftçi görüşmelerindeki stratejileri bilme, 

7) Bireysel yayım metotları uygulamalarını bilme. 
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1. GİRİŞ 

Bireysel yayım doğrudan çiftçiye veya ailesine yönelik olarak yapılan 
yayım faaliyetleridir. Bireysel yayım metotları daha çok bireysel problemlerin 
(problemlerin şahsiliği) çözümü için veya birebir çiftçi veya ailesini değişime 
ikna etmek için uygundur. Bireysel yayım metotlarında, yayımcı ile çiftçi 
arasında oldukça yoğun ve doğrudan bir iletişim vardır (Anonim, 2004). 

Yayım sürecinin başlangıcında, problemlerin tespitinde ve 
somutlaştırılmasında, çiftçi ve yayımcı farklı bakış açılarına sahip olabilir. 
Bireysel yayım metotlarının sağlıklı olarak yürütülebilmesi, yayımcı ile çiftçinin 
makul bir sürede ortak bir problem görüşüne ulaşması ile mümkün olacaktır. 
Karşılıklı saygı, iyi niyet, iyi bir durum analizi, teknik hazırlık, duygusal hazırlık 
ve konuşan tarafların sabrı bu süreyi kısaltacaktır. Ortak bir noktaya ulaşma 
süresi ne kadar kısalırsa yayım süreci de o kadar hızlanır. Yayımcı bilgi ve 
beceri olarak ne kadar tekamül etmiş olursa olsun, yayım sürecinin 
başlangıcında çiftçiye direkt çözüm empoze etmemelidir.  

Çiftçi; özellikleri, gelenekleri, yaşam koşulları, inanışları bakımından 
yayımcı tarafından iyi değerlendirilir ve yayımcı çiftçiye empati ile yaklaşırsa, 
probleme yönelik ortak bir görüş yakalanabilir. Yayımcının çiftçiye ve 
uygulamalara ön yargılı olması, kendisini kabul ettirmeye çalışması, moral 
bozucu davranış göstermesi, çiftçiyi küçümsemesi ve azarlar tavırlar içerisinde 
olması, çiftçide savunma güdülerini harekete geçirir. Bu durum başarılı bireysel 
yayımın temel koşulu olan; güven oluşturma,  başarılı insan ilişkilerini ve 
iletişimi kesintiye uğratır. Özellikle geleneksel metotlarla çalışan yayım 
uzmanları için bu bir dezavantaj olabilir. Yayımcı, her yeni görüşmede yayım 
sürecine yeniden başlamayı bilmeli, ön kabulleri ve ön yargıları 
sıfırlayabilmelidir. 

Bireysel yayım metotlarında çiftçiler ile tek tek görüşüldüğünde, bu 
metodun çiftçileri ikna etme, çiftçilere bilgi, beceri ve yeni davranışlar 
kazandırmada diğer yayım metotlarına göre bariz bir üstünlüğü vardır. 

Bireysel yayım metotlarını tercih eden, yayım uzmanlarının, tecrübeli 
olması istenen bir özelliktir. Bu metotta yansıma (geri dönüt) diğer yöntemlere 
göre daha fazladır. Yayımcı görüşme sırasında çiftçiden aldığı yansımaları 
anında değerlendirebilir ve  anlaşılmayan noktaları yeniden anlatır, eklentiler 
yapabilir ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırabilir. 

Çiftçilerin büyük çoğunluğu, içinde yaşadıkları ekolojik ve ekonomik 
şartlar çerçevesinde çok değerli tecrübeler edinmişlerdir. Ayrıca uzun yıllar 
tarımsal üretim yapıyor olmaları onlardan gözleme dayalı bilgi birikimi 
oluşturmaktadır. Yayım uzmanlarının, çiftçilerin bu deneyimlerinden 
yararlanmaları, doğru kararları almalarında kendilerine çok yardımcı olacaktır.  

Çiftçiler yayım sürecinde özellikle bireysel yayım metotlarından 
hoşlanırlar. Her insan dinlenilmek ve değerli olduğunun hissettirilmesini ister. 
Bireysel yayım metotlarında yayımcı aynı zamanda iyi bir dinleyicidir. Çiftçi 
kendisini yayımcının yanında güvende ve değerli hisseder. 
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Bireysel yayım metotları, çiftçi ve ailesi ile tanışmak, onların problemlerini 
öğrenmek, imkanlarını ve ihtiyaçlarını tespit etmek için yapılabileceği gibi, 
yayım programları üzerinde tartışmak, yeni bir teknolojiyi tanıtmak, yayım 
çalışmalarına katılımın sağlanması için de yapılabilir.  

Ülkemizin ve ülkelerin ekonomileri, yayımcıların sayısının sınırlı olması, 
zaman darlığı bireysel yayım metotlarının, her çiftçi için ve her konuda 
kullanılmasına imkan vermemektedir. Bu nedenle, diğer yayım metotlarına 
göre bariz üstünlükleri olan ve çiftçi ile yayım elemanı arasında yoğun iletişimin 
yaşandığı bireysel yayım metotları, ancak kitlesel ve grup yayım metotlarının 
çok önemli bir tamamlayıcısı olarak kullanılmaktadır.  

Avantajları: 

 Yayımcının mesajları çiftçi üzerinde daha fazla etkilidir. 

 Yayımcı, çiftçinin görüşme sırasındaki davranışlarına göre kendisini 
ayarlayabilir. 

 Yayımcının, çiftçinin durumuna uygun çözüm önerileri geliştirmesi 
mümkündür. 

 Yayımcı ile çiftçi arasında kişisel güven oluşturulması mümkündür. 

 Yayımcı bu görüşmeler sırasında daha sonra karşılaşacağı olaylar 
ve düzenleyeceği eğitimler için görüş ve tecrübe kazanır. 

 Yayımcı işletmenin durumu ve çiftçinin imkanlarını yerinde görebilir. 

 Çiftçi düşüncelerini çevre baskısı olmadan daha net ifade edebilir. 
Çiftçinin karar verme süreci hızlanır.  

 Çiftçinin güvenini ve dostluğunu kazanmak için ideal bir yöntemdir. 

 Üreticiler uygulama becerisi kazanır. 

 Geri beslemenin en iyi olduğu metot’dur. 

Dezavantajları: 

 Genellikle yüksek gider (zaman, para ve iş gücü vs.) gerektirir. 

 Yayımcı ve çiftçi görüşmenin başlangıcında olumlu bir yaklaşım 
kuramaz ise yayım süreci çok zor onarılabilir yara alır. 

 Çiftçilerin tamamına ulaşılamaz. 

 Yayımcının bilgili ve tecrübeli olma mecburiyeti vardır. 

 Yayımcı tecrübesi ile görüşmenin başlangıcında çiftçi üzerinde 
gerekli güveni tesis edemezse, doğru bilgileri alma ihtimali çok 
zordur. 

 Genelin (bir grup, kooperatif veya dernek...) karar vermesi gereken 
durumlarda yapılan bireysel yayım bazen olumsuz neticeler verebilir 
(Anonim, 2007). 
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2. BİREYSEL YAYIM METOTLARININ SINIFLANDIRILMASI 

2.1. Hedef Kitlenin Özelliğine Göre Bireysel Yayım Metotları 

Bireysel yayım hizmetleri götürülecek çiftçilerin mutlaka çok iyi tanınması 
gerekir. Çiftçilerin özelliğine ve konumuna göre verilecek ve alınacak bilgiler 
farklılık gösterir.  

Bireysel yayım metotları, hedef kitlenin özelliğine göre üç bölüme 
ayrılmaktadır: 

1) Çiftçi organizasyonlarının yöneticilerine yönelik bireysel yayım 
metotları 

2) Önder çiftçilere yönelik bireysel yayım metotları 

3) Hedef kitlenin diğer üyelerine yönelik bireysel yayım metotları 

2.1.1. Çiftçi organizasyonlarının yöneticilerine yönelik bireysel yayım 

Bir bölgede mevcut çiftçi organizasyon yöneticileri (Birlik başkanı, 
Kooperatif başkanı, Oda başkanı v.s.) yayım sürecinde, yayımcının hedef 
kitlesi arasındadır. Yayımcı, bazı çalışmaları öncelikli olarak, üyelerine (grubun 
diğer üyeleri) çalışmaları yansıtacak çiftçi organizasyon yöneticilerine yönelik 
yapar. Bu çalışmalarda; 

 Daha zor ve kapsamlı bilgilerin aktarılması  

 Yayım programlarının hazırlanması ve çalışmaların programlanması  

 Önemli olan aktüel bilgilerin aktarılması  

 Mevcut durum analizi  

 Yeniliklerin tanıtılması 

 Kırsal kalkınma projelerinin tanıtılmasına yönelik bilgiler verilir. 

2.1.2. Önder çiftçilere yönelik bireysel yayım 

Toplumda bazı çiftçiler yenilikleri daha kolay kabul eder, diğer çiftçileri 
etkiler ve onları peşinden sürükler. Yayımcı sosyometrik yöntemler ile hedef 
kitlenin içerisinden bazı çiftçileri belirler (Önder Çiftçi). Sosyometrik 
yöntemlerde hedef kitleye çeşitli sorular sorulur. Örneğin; "Herhangi bir ürünün 
üretiminde sorununuz olsa kime danışırsınız?" gibi sorular neticesinde hedef 
kitlenin işaret ettiği kişiler bizim için potansiyel önder çiftçi adaylarıdır. Bunların 
içerisinde en uygun olanlar önder çiftçi olarak belirlenir. Yayımcı bölgedeki 
çalışmaları öncelikli olarak önder çiftçilerle beraber yapar. Çalışmalar önder 
çiftçiler üzerinden hedef kitlenin diğer üyelerine yansıtılır. Yayım sürecinin her 
aşaması önemli olduğu gibi önder çiftçinin belirlenmesi de yayım sürecinin 
başarısı için çok önemlidir. Bu çalışmalarda; 

 Yayım programlarının yapılması ve çalışmaların programlanması için 
gerekli verilerin toplanması, 

 Yeniliklerin tanıtılması ve uygulanması, 
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 Sosyal destekçiler oluşturulması,  

 Yayım metotlarının ve içeriklerinin belirlenmesinde gereksinim 
duyulan bilgileri temini,  

 Mevcut durumun tespiti,  

 Problemlerin ve çözüm önerilerinin analizi, 

 Uygulamaya yönelik çalışmaların planlanması, 

 Uygulama bilgilerinin aktarılması ve uygulanması amacı ile 
gerçekleştirilir (Tarımsal Yayım El Kitabı, 1988). 

2.1.3. Hedef kitlenin diğer üyelerine yönelik bireysel yayım 

Yayımcı genelde diğer çiftçilere mesajları, çiftçi organizasyon yöneticileri 
ve önder çiftçiler üzerinden veya grup yayım metotları ile doğrudan verir. Bu 
durum hedef kitlenin diğer üyeleri üzerinde bazen olumsuz izlenimler 
bırakabilir. Yayımcı yayım sürecinin başarısı için bazı durumlarda hedef kitlenin 
diğer üyelerine de bireysel yayım metotlar ile ulaşabilir. Bu çalışmalarda: 

 Yayım aktivitelerine olan reaksiyonları belirlemek,  

 Çiftçilere başkalarının yanında (grup yayım metotlarında) 
açamayacakları konularda soru sormalarına fırsat vermek,  

 Yayımcının sadece önder çiftçilerle konuştuğu şeklindeki ön yargıları 
kırmak, uygulamaları yaygınlaştırmak ve tabana yaymak amacı ile 
uygulanır (Tarımsal Yayım El Kitabı, 1988). 

2.2. Formatına (Biçimine) Göre Bireysel Yayım Metotları 

Bireysel yayım metotları genellikle bir programa bağlı olarak yapılır. Bu 
görüşmelerde yayımcının ve çiftçinin rolleri bellidir. Yayımcı ile çiftçinin 
görüşme saati, görüşme yeri, ayrılacak zaman ve kullanılacak araçlar önceden 
yayımcı tarafından belirlenir ve çiftçiye bildirilir. Bireysel yayımın başarısında 
olmazsa olmaz kural, yayımcının çiftçiyi çok iyi tanıması ve aralarında oluşacak 
güvendir. Programlı ve kurallı olarak yapılacak bu görüşmelerde yayımcı ile 
çiftçi arasında istenilen tanıma ve güven her zaman oluşmayabilir. Bu durumda 
bazen yayımcının çiftçi ile yapacağı programsız (gayri resmi) görüşmeler 
devreye girebilir. Bu açıdan bakıldığında bireysel yayım metotları yapılma 
biçimi yönünden iki bölüme ayrılmaktadır: 

1) Resmi (beli bir programa bağlı) bireysel yayım 

2) Gayri resmi (belli bir programa bağlı olmayan) bireysel yayım 

2.2.1. Resmi (beli bir programa bağlı) bireysel yayım 

Önceden öngörülüp ayarlanarak belli bir program içerisinde  yapılan 
bireysel yayım genellikle yayımcının bürosunda veya çiftçinin işletmesinde 
yapılır. Bu tip görüşmelerin amacı problemi tespit etmek ve çözüm önerileri 
geliştirmektir. Bu görüşmeler için yayımcının önceden yeterli hazırlık yapması 
ve muhtemel senoryaları önceden tasarlaması görüşmenin verimliliğini artırır.  
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Resmi bireysel yayım faaliyetlerinde önceden belirlenen programa 
mutlaka uyulmalıdır. Programa uyulmadığı durumlarda çiftçi mutlaka önceden 
bilgilendirilmeli ve telafi görüşmeleri yapılmalıdır. 

2.2.2. Gayri resmi (belli bir programa bağlı olmayan) bireysel yayım 

Gayri resmi görüşmeler çiftçiyi ve içinde bulunduğu şartları daha iyi 
tanımak ve çiftçi ile oluşturulmak istenen güven ortamını pekiştirmek için 
gerçekleştirilir. Bu görüşmeler tesadüfen gerçekleşebildiği gibi, yayımcının 
kurgulayacağı bir senaryo doğrultusunda da gerçekleşebilir. Tecrübeli bir 
yayımcı bu gibi resmi olmayan durumlarda yayım sürecine fayda 
sağlayabilecek beceriye sahip olmalıdır. 

Pazaryerinde çiftçi ile karşılaşan bir yayımcı onunla sohbet edebilir, 
tesadüfen çiftçinin gittiği kahveye gidilebilir. Çoğaltılabilecek bu örnek 
görüşmeler ile çiftçi ve yayımcı arasında informal bilgi alış verişi gerçekleşir. Bu 
konuşmalarda elde edilecek bilgiler, çiftçinin yaşam şartları ile ilgili gerçekleri 
daha iyi yansıtabilir. 

Çiftçi için özel gün ve merasimlerin yayımcı tarafından hatırlanması ve 
gerekirse iştirak edilmesi, yayımcı ile çiftçi arasında duygusal bir bağ 
oluşmasını sağlar.  

2.3. İşlevine Göre Bireysel Yayım Metotları 

Hedef kitleye ulaşma şekli, ulaşma yeri ve yöntemi, yayımcı ve çiftçinin 
şartlarına göre değişiklik gösterir. Önemli olan yayımcının hangi yöntemle 
çiftçiyle daha iyi iletişim kurabildiğidir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bireysel 
yayım metotları beş bölüme ayrılmaktadır: 

1) İşletme ziyareti (çiftçinin tarlasında, ahırında ve evinde yapılan 
bireysel yayım…) 

2) Büroda yapılan bireysel yayım 

3) Telefon görüşmeleri ile bireysel yayım 

4) Kişisel mektuplarla bireysel yayım  

5) İnternet görüşmeleri ile bireysel yayım 

2.3.1. İşletme ziyareti (çiftçinin tarlasında, ahırında ve evinde yapılan 
bireysel yayım) 

İşletme ziyaretleri; belli bir program dahilinde yayımcının çiftçiyi 
işletmesinde yalnızken veya ailesi ile birlikte iken ziyaret etmesidir. İşletme 
ziyaretleri yayımcının durum analizi yapabilmesi için yapılabildiği gibi bilgi 
aktarması, teşhis yapması ve reçete yazması amacı ile de gerçekleştirilebilir 
(http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp). 

İşletme ziyaretlerinin sıklığı ve ne şekilde yapılacağı, yöresel geleneklere, 
alışkanlıklara, üretim sezonuna, ziyaretin içeriğine bağlıdır. Yayımcı ziyaret 
sıklığını seyrek tutarak kendisini unutturmamalı. Yine yayımcı ziyaretlerini 
üretim sezonu dışında ve sık tutmak sureti ile can sıkan istenmeyen adam 
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konumuna düşmemelidir. İşletme ziyareti ülkemizde yayım birimlerince en fazla 
kullanılan bireysel yayım metotlarından biridir.    

İşletme ziyaretinde şu hususlara dikkat etmek gerekir: 

 Ziyaret önceden planlanmalı ve aylık programda yer almalıdır. 

 Ziyaretin amacı belirlenmiş olmalı ve çiftçiye açıklanmalı.  

 Ziyaret amacına uygun hazırlık yapılmalı, gerekli bilgiler gözden 
geçirilmeli, daha önce yapılan ziyaretlerin sonuçları tekrar edilmeli. 

 Ziyaret sırasında çiftçide konu ile ilgili istek uyandırmalı, ziyaretin bir 
hizmet niteliğinde olduğunu göstermeli ve çiftçinin zamanını israf 
etmemeli 

 Ziyaret ile ilgili gözlem ve sonuçları yayımcı tarafından kaydedilmeli, 
çiftçi dosyasına eklenmelidir 

 Çiftçinin okur yazarlığını dikkate alarak ziyaret sırasında konu ile ilgili 
basılı yayın kullanılmalı 

İşletme ziyareti diğer bireysel yayım metotlarına göre aşağıdaki 
üstünlüklere sahiptir: 

 Çiftçi işletmesinde kendisini daha güvende hisseder, soru sormaya 
ve kendi fikirlerini tartışmaya hazırdır. 

 Çiftçi yeni önerileri alışkın olduğu bir çevrede daha kolay benimser. 

 Yayımcı, çiftçinin ifadelerini doğrudan kontrol etme olanağına 
sahiptir. Örneğin bir bitki hastalığı mı? yanlış gübreleme yada üretim 
yöntemi mi söz konusudur, ahırlarda hijyenle ilgili bir sorun mu var? 
hemen tespit edebilir. 

 Düzenli olarak yapılan işletme ziyaretleri çiftçi ile yayımcı arasında 
gereksinim duyulan tecrübe alış verişine imkan verir. 

 Düzenli ziyaretler neticesinde çiftçi ile yayımcı arasında samimi bir 
ortam oluşur ve çiftçinin yayımcıya güveni artar. 

 Çiftçi ailesinin diğer üyeleri ile de görüşme  imkanı sağlayabilir, 
böylece ailenin tüm bireyleri hizmet alabilir.  

2.3.2. Büroda yapılan bireysel yayım 

Kırsal alanda çiftçinin yayımcıyı bürosunda programlı olarak ziyaret 
etmesi genelde az görülen, fakat olması gereken bir uygulamadır. Ulaşımda 
güçlük, kişisel çekinceler, yayımcının bürokratik güçlükleri, büroda yapılacak 
yayımın engelleridir.  

Bu yöntemden maddi imkanları yüksek çiftçilerin daha iyi 
faydalanacakları açıktır. Bu durum maddi durumları iyi olan, iyi eğitim görmüş 
çiftçileri fakir çiftçilere göre avantajlı yapmaktadır.  
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Eğer yayımcı tarafından, büro ziyaretleri yöntemi kullanılıyor ise 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 Çiftçiler yayımcının görüşme saatleri hakkında bilgilendirilmeli ve bu 
saatler mümkün olduğunca düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. 

 Çiftçi ziyaretlerinde temel problem çiftçilerin yayımcıyı görüşme 
saatleri dışında ziyaret etmeleri veya gereğinden uzun bir süre 
kalmalarıdır. Yayımcı belirlenen zaman aralığı dışında mümkünse 
ziyaretçi kabul etmemelidir. 

 Büro mütevazı bir şekilde düzenlenmiş bile olsa temizlik ve düzene 
mutlaka gereken önem verilmelidir. Çiftçiye imkanlar çerçevesinde 
oturacak bir yer gösterilmeli, içecek ikram edilmelidir. 

 Yayımcı mümkün olduğunca çözümcü ve diyaloga açık davranmalı, 
sohbeti sadece mesleki konularla sınırlamamalıdır.  

 Sonradan yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere sohbette söz 
konusu edilen konular not edilmelidir. 

Büro görüşmesinin avantajları: 

 Yayımcıyı bürosunda ziyaret eden çiftçi öğrenmeye arzuludur. 

 Yayımcının yolda harcayacağı zamandan ve maliyetten tasarruf 
sağlanır. 

 Güncel konular ile ilgili bilgi sunulabilir. 

 Çiftçinin yayımcıyı bürosunda ziyaret etmesi yayımcının başarısını 
yansıtan bir ölçüdür. 

Büro görüşmesinin dezavantajları: 

 Çiftçi şartlarından uzak olduğu için gerçek problemlerin ortaya 
çıkması sınırlıdır 

 Çiftçinin büro ziyaretinde bulunması sınırlıdır 

 Büronun fiziki şartlar yetersiz olabilir (Anonim, 2004). 

2.3.3. Telefon görüşmeleri ile bireysel yayım 

Günümüzde bireysel yayım metotlarında en fazla kullanılan teknolojik 
araçlardan biriside telefondur. Telefonla çiftçiye özel mesajlar sesli veya yazılı 
olarak iletilir ve gerektiğinde geri dönüt alınabilir. Yüz yüze görüşme kadar etkili 
olmasa da telefonla bireysel yayım, yayım uzmanlarının kısıtlı zamanlarını 
değerlendirmesi yönüyle önemlidir. Ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu ve acil 
müdahale gerektiren durumlarda çiftçi yayımcı ile telefon aracılığı ile temasa 
geçebilir. (http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp). 

Telefon görüşmeleri ile yapılan bireysel yayımın başarısı için; 

 Yayımcının ulaşılabilecek sürekli bir telefonu olması, 

 Telefon numarasının ulaşılabilir konumda olması, 
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 Yayımcının telefonda kısa ve açık bir biçimde konuşması,  

 Çiftçinin bedensel geri dönütleri alınamayacağı için, mesajların net 
olması ve yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesi, 

 Telefon konuşmasını iyi dilek ve tekrar görüşme temennisi ile 
bitirilmesi son derece önemlidir.  

2.3.4. Kişisel mektuplarla bireysel yayım  

Kişisel mektuplar, daha çok yerel önderlere ve çiftçi organizasyon 
yöneticilerine bir konuda bilgi vermek veya onlardan bilgi almak için yazılır. 
Hangi amaçlarla yazılırsa yazılsın, kişisel mektuplarda mektupların yazılış 
sebebi açık olarak belirtilmeli, gereken bilgiler verildikten sonra okuyucunun 
sorması muhtemel sorular cevaplandırılmalıdır 
(http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp). 

Teknoloji ve ulaşım imkanlarının sınırlı olduğu bölgelerde kişisel 
mektuplar bilgi alış verişi için kullanılabilir. Teknolojik imkanların gelişmesi ile 
birlikte bu yöntem yerini telefon ve internet haberleşmesine bırakmaktadır.  

2.3.5. İnternet görüşmeleri ile bireysel yayım 

Eğitim ve ekonomik düzeyi yüksek çiftçilere yönelik kullanılabilecek 
bireysel yayım metotlarından biriside internet üzerinden bireysel yayımdır. 
İnternet üzerinden yayım, mevcut teknolojinin düzeyine göre; sesli, görüntülü 
ve yazılı olarak iletişim kurmak ve gerektiğinde geri dönüt almak sureti ile 
gerçekleştirilir. Yeni nesillerin bilişim teknolojisine aşinalığı gelecekte yayım 
servislerinin internet teknolojisini daha sık kullanılmasını sağlayacaktır.  

İnternet ile yapılacak bireysel yayımda çiftçi yayımcının programlı işlerin 
olduğunu bilmeli ve gereksiz konular detaylandırılmamalıdır. Teknoloji yerinde, 
zamanında ve ölçülü kullanılmalıdır. Bu metot yerinde kullanılırsa yayım 
sürecini hızlandırır ve ulaşılabilecek çiftçi sayısını artırır. Aksi durumda yayım 
süreci kesintiye uğrar ve daha az çiftçiye ulaşılır. 

3. ÇİFTÇİ GÖRÜŞMELERİ 

Bireysel yayım metotları ne şekilde, nerede ve nasıl yapılırsa yapılsın 
tamamında uygulanan teknik, çiftçi görüşmeleridir. Bu görüşmeler, işlevine 
göre genelde yüz yüze sözlü olarak gerçekleşirken, yazılı veya bazen de 
sadece sözlü olarak gerçekleşebilir. Tarımsal yayım süreci içerisinde 
değerlendirildiğinde, çiftçi görüşmeleri, iki insan arasında (yayımcı-çiftçi, 
yayımcı-çiftçi ailesi) basit bir bilgi alış verişi değildir.  

Çiftçi görüşmesi; içerisinde gözlemleme, sohbet, tartışma, anket, analiz  
ve bilgi verme gibi unsurların kullanıldığı bir iletişim sürecidir. 

3.1. Tarımsal Yayım Sürecinde Çiftçi Görüşmelerinin Amaçları 

 Yayım sürecinin başlangıcı olan durum analizinin yapılması, 

 Çiftçi ile yayımcının probleme yönelik ortak bir bakış açısı 
oluşturulması, 
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 Yayım programının yapılabilmesi için gerekli olan verilerin 
toplanması, 

 Çiftçinin bilgi ihtiyacının karşılanması, 

 Bilgilerin ve direkt olarak kullanılabilir çözümlerinin çiftçiye verilmesi 
(reçete), 

 Beraber tespit edilen probleme, ortak çözüm önerileri oluşturulması, 

 Aktüel bilgilerin aktarılması, 

 Pratik uygulamaların gösterilmesi 

 Yayımcı ile çiftçi arasında güven oluşturmak ve ilişkileri geliştirmek 

 Çiftçinin kendi durumunu kabullenmesi ve kişisel gelişimine katkı 
sağlanması amacı ile çiftçi görüşmeleri yapılır. 

3.2. Çiftçi Görüşmelerinin Aşamaları 

Başarılı bir çiftçi görüşmesi her şeyden önce yayımcının çalıştığı konuya 
derin bir ilgi duymasını ve görüştüğü kişinin fikirlerine değer vermesini gerektirir 
(Anonim, 2004). 

Başarılı bir çiftçi görüşmesi aşağıda verilen beş aşamadan oluşur. 
Yayımcı bu aşamaların her birini kademeli olarak uygulayabileceği gibi, çiftçinin 
durumuna göre herhangi bir aşamadan da süreci başlatabilir. Aşamalarda 
belirli bir süre sınırlaması yoktur. Yayımcı çiftçinin hazır olduğunu hissettiği an 
bir üst görüşme aşamasına geçmelidir (Anonim, 2004). 

3.2.1. Güven oluşturma ve problem tespiti 

Yayım sürecinde de gerçekleştirilen çiftçi görüşmelerinin temel amacı; 
çiftçinin problemlerinin tespiti, bunların nedenlerinin belirlenmesi ve 
çözümüdür. Problem ve nedenlerinin belirlenmesi sırasında dikkat edilmesi 
gereken ve çoğu zaman yayımcı tarafından göz ardı edilen husus, çiftçinin 
probleminin onun yaşam gerçeğinin bir parçası olduğudur. Konuya dışardan 
bakan yayımcının problemi algılaması ile, problemi bire bir yaşayan çiftçinin 
problemi algılaması genellikle örtüşmez.  

Problemin belirlenmesi amacıyla yapılacak çiftçi görüşmesi sürecinde, 
çiftçi ile yayımcı arasındaki ilişki mümkün olduğunca çiftçinin konuşmasına 
fırsat verecek şekilde düzenlenmelidir. Ancak bu sayede çiftçinin içinde 
bulunduğu psikoloji anlaşılabilir. Yayımcı güven oluşturma ve problem tespiti 
aşamasında çiftçinin kendisini ifade edebilmesi için cesaret kazanmasına özel 
bir önem vermelidir. 

Genellikle, yayım sürecinin başlangıcında, yayımcı ve çiftçi aynı dili 
konuşmaz ya da aynı gerçeklerden bahsetmezler. Bir çiftçi görüşmesinde 
çiftçinin yaşadığı gerçeklerin yayımcı tarafından tam olarak algılanması çok 
önemlidir. Yani iki gerçekten bir gerçek oluşturulabilir ise çiftçi görüşmesinin 
birinci aşaması başarılı kabul edilir. 
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Görüşme sırasında çiftçiler genelde bir güvensizlik içerisindedirler ve var 
olan problemlerini açıkça dillendirememenin ve soramamanın verdiği sıkıntıyı 
yaşarlar. Özellikle görüşmenin başlangıcında çiftçiler problemlerini sözlü olarak 
ifade etmekten kaçınırlar. Başlangıçta onlar için yabancı olan, kendilerine karşı 
yeterince sabırlı ve açık davranacağını bilemedikleri yayımcıya güvenemezler.  

Ancak bazı çiftçiler yayımcının kendisine verdiği değeri korumak veya 
yayımcı nazarında itibarlı olmak için, uygulamadığı ancak çevresinde duyduğu 
yayımcının takdir edeceği uygulamaları yapıyormuş gibi bahsetmektedir. 
Yayımcı bu durumu ilerleyen aşamalarda uygun soru tekniğini kullanarak ve 
çiftçiye hissettirmeden anlamalıdır.    

Yayımcı görüşmenin başlangıcında çiftçiye karşı göstereceği sabır ve 
dikkatli dinleme ile çiftçinin güvenini kazanmalı ve çiftçinin problemini formüle 
etmesine yardımcı olmalıdır. Problemini formüle eden çiftçi yanlış cümlelerle 
de olsa onu ifade edebilecektir. İfade edilen her problem artık çiftçinin ve 
yayımcının ortak problemidir ve yayım sürecinin ilerleyen aşamalarında 
derinlemesine irdelenebilecektir. 

3.2.2. Problemin somutlaştırılması ve nedenlerinin belirlenmesi 

Yayım hizmetinin götürüldüğü çiftçi kitlesi homojen yapıda değildir. 
Yayım süreci içerisinde çiftçi görüşmesinin başlangıç safhası, çiftçinin içinde 
bulunduğu duruma göre farklılık arz edebiler. Bazı çiftçiler içinde bulunduğu 
problemin ne olduğunu bilmez ve sadece kendi durumunu ifade edebilirken, bir 
başka çiftçi problemini ve zorluklarını açık ve anlaşılabilir bir şekilde anlatabilir. 

Çiftçi açısından problem, iki nedenle ortaya çıkabilir. Ya geriye dönük 
olarak bir şeyler kötüleşmiştir. Veya ileriye dönük olarak bazı şeylerin 
iyileştirilmesi umut edilmektedir. Her iki durumda da başka insanlar veya 
bölgeler, çiftçi için karşılaştırma aracı olabilir. 

Çözümlerin aranmasına geçilmeden önce mutlaka durum anlaşılmalı ve 
analiz edilmelidir. Çiftçi içinde bulunduğu durumu tanımlar. Çiftçinin yaptığı bu 
tanımlama doğal olarak kendi açısından olacaktır. Bu tanımlama sırasında 
çiftçi önemli şeyleri gözden kaçırabileceği gibi, olaylar arasındaki ilişkileri de 
yayımcı için alışılmamış bir şekilde açıklayabilir. 

Bu durumda yayımcı çiftçinin mevcut durumunu ortaya çıkarmalı, çiftçinin 
üretim alanını, makine varlığını, teknoloji kullanma yeteneğini, hayvansal 
varlıklarını, ürün desenini, üretim şekillerini, ürünleri değerlendirme ve 
pazarlama yöntemlerini irdelemeli ve bilimsel veriler ile analiz etmelidir. 
Çiftçinin içinde bulunduğu durumun çiftçi ile birlikte değerlendirilip yine çiftçi ile 
birlikte problemlerin daha yakından analiz edilmesi nedenlerinin net olarak 
ortaya konulması gerekir. 

3.2.3. Çiftçiye problemleri ve çözüm yolları hakkında bakış açısı 
kazandırmak 

Genellikle yayımcılar, yayım hizmetlerini çiftçileri problem ve nedenleri 
konusunda aydınlatmaktan çok, onun problemlerine direkt çözüm önerileri 
dikte etmek olarak algılarlar. Çiftçinin karşı karşıya olduğu problemler 
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açısından yetersiz olduğunu hissettiği bir ortamda yayımcının sorulara hemen 
cevap vererek, kendi yüksek bilgisini, ileri anlayış yeteneği göstermesi ve üstün 
olduğunu hissettirmesi çiftçinin kendi değerini sorgulamasına neden olacaktır. 
Bu şekilde yapılacak “çok erken yardımın” çiftçi görüşmesinin devamı 
açısından olumsuz etkisi olabilir. Ayrıca problemin “çok erken” çözülmesi 
büyük ihtimalle çiftçinin gerçek probleminden sapmaya ve bazen de çiftçinin 
yanlış yönlendirilmesine neden olabilir. 

Çiftçi görüşmeleri, yayımcının direkt olarak bir çözüm yolu önermesinden 
çok, aşamalı bir aydınlatma süreci olarak düşünülmelidir. Bu süreç yayımcının 
yüksek düzeyde sabır ve konsantrasyon göstermesini gerektirmektedir. Bu 
aşamanın sonunda çiftçi problemi çözme isteğini net olarak otaya 
koyabilmelidir. Çözme isteği çiftçiden gelmediği sürece, görüşmenin bu 
aşaması uzayacaktır. Bu aşamada çiftçi, araştırıcı ve sorgulayıcı roldedir. 

Çiftçi görüşmesi öyle planlanmalı ve yürütülmelidir ki; çiftçi kendi 
problemleri ve problemin bütünlüğü hakkında bir bakış açısı kazanmalıdır. Bu 
bakış açısı çiftçinin problemini çözmeye yönelik davranış geliştirebilmek için 
ihtiyaç duyduğu psikolojik gücü ortaya çıkartacaktır.  

3.2.4. Çiftçinin inisiyatif geliştirmesi ve davranışlarının harekete 
geçirilmesi 

Problemi hakkında bir bakış açısı kazanan ve psikolojik olarak problemini 
ifade edebilme yeterliliğine ulaşan çiftçi, kendi kendine karar verebilecek ve 
çözüme yönelik davranış geliştirebilecektir. Bu aşamada yayımcı tarafından 
sunulan çözüm önerileri kabul görecektir. Bu safhadan sonra yayımcının 
konuşmalarının, çiftçinin davranış geliştirebileceği somut çözümlere kayması 
gerekir. Bu aşamada yayımcının fazla geç kalması, devreye başka bilgi 
kaynaklarının girmesine ve hedeften sapmalara neden olabilir. 

Bu safhada yayımcının teknik bilgisi büyük önem taşımaktadır. Zira bu 
aşamada yayımcı, çiftçinin bilmediği çözüm yollarını bilen teknik eleman olarak 
süreçte görev alır. Yayımcı, teknik bilgi aktarılırken teknik terimler kullanmak 
zorunda değildir. Aksine bu aşamada çiftçinin anlayacağı terimleri kullanmak 
motivasyon açısından olumlu etki oluşturabilir. 

Ayrıca alternatif çözüm yolları arasında seçim yapmak söz konusu 
olduğunda da yayımcı teknik bilgisini kullanarak çiftçinin muhtemelen, alacağı 
sonuçlar ve riskiler konusunda çiftçiye tavsiyelerde bulunmalıdır. Çiftçi 
seçeceği çözüm önerisinin bütün riskini üstlenebilmelidir, aksi durumda olası 
başarısızlıklarda hep yayımcı suçlanacaktır. Karar verme özgürlüğü tamamen 
çiftçiye bırakılmalı ve yayımcı çiftçiyi etki altına almaya çalışır rolde 
olmamalıdır. 

3.2.5. Çözümlerin kalıcı hale getirilmesi 

Ne yazık ki birçok çiftçi görüşmesi çiftçinin probleminin çözümü için bir 
karar almasına yardım edilmesiyle sona ermektedir. Bu durumda daha sonra 
ortaya çıkan karar değişiklikleri veya verilen kararların uygulamaya konulması 
aşamasında karşılaşılan problemler çözümsüz kalmaktadır. Böylece bütün bir 
süreç içerisinde gösterilen çabalar ve yapılan çalışmaların sonucu alınamamış 
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olmaktadır. Böyle bir gelişme karşısında özellikle üzücü olan, yayımcıların 
yaptıkları çalışmaların başarısını ölçememeleri ve hedef kitle bakışı ile yayım 
sürecinin başarısız kabul edilecek olmasıdır. 

Bu sorunun ortaya çıkmaması için yayımcının, görüşme sonucunda 
çiftçinin vardığı kararların uygulanması aşamasında da yanında olması 
gereklidir. Yayım pratiği anlamında, bir problemin çözümü, ancak, problem 
sahibinin bu çözümü uygulaması, çevresine empoze etmesi ve o bölgede o 
çözümün uygulanmasının yaygınlaşması ile sağlanmış olur. 

3.3. Çiftçi Görüşmelerinin Şekilleri (Modelleri) 

Tarımsal yayım süreci içerisinde yayımcının çiftçi ile yapacağı görüşme 
modelleri değişiklikler gösterebilir. Bu modellerin belirlenmesinde problemin tipi 
(teknik - kişisel), çiftçinin problem hakkındaki bilinç düzeyi, çiftçinin problemi 
algılama ve çözebilme yeterliliği etkilidir  

Genelde çiftçi görüşmelerinde aşağıdaki üç model kullanılır. Burada 
önemli olan yayımcının çiftçinin konumuna göre modeller arasında geçiş 
yapabilmesi veya bunların arasında geçiş modelleri geliştirebilmesidir.  

3.3.1. Teşhis - reçete modeli 

Teşhis- reçete modeli genelde teknik konularda kullanılır. Yayımcı 
problemi teşhis eder ve buna ilişkin reçetesini yazar. Bu görüşmelerde 
gözlenebilen ve test edilebilen problemler söz konusudur. Bu tip görüşmelerde 
yayımcı teknik bilgisine müracaat edilen bir uzmandır ve talep genellikle 
çiftçiden gelir. Yayımcı, kendi tecrübeleri, kesinleşmiş teknik bilgiler, yasal 
düzenlemeler ve ilgili konularda bilgilendirmeler yapar. Bu modelde görüşme, 
görsel veriler, basılı yayınlar ile desteklenmelidir.  

3.3.2. Danışman görüşme modeli 

Bu model özellikle sosyal konularda yapılan yayım çalışmalarında 
kullanılır. Kişisel problemlerin ağırlıklı olduğu ve somut değerlendirme 
kriterlerinin az olduğu görüşmeler için uygundur.  

“Bir problem hakkında esas bilgiye, problemi yaşayan sahiptir” 
düşüncesinden hareket edilmektedir. Burada çiftçi problemini bilir, fakat 
problemlerini düzgün yapılandıramaz ve böylece problemlerin nedenleri ile 
bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında net bir görüş sahibi değildir. Çiftçi bu 
konularda eğitilmiş bir yayımcının yardımı (onaylama, hissetme, anlama) 
olmaksızın kendi problemlerinin çözümünü bulamamaktadır. 

Bu modelin esasını teşkil eden görüşme yöntemi teknikleri, özellikle 
tarımsal konularda yapılacak yayım çalışmalarında, karmaşık olan problem 
ilişkilerinin çiftçiye kavratılmasında kullanılabilecek en uygun araçtır. 

3.3.3. Katılımcı görüşme modeli 

Katılımcı çiftçi görüşme modeli ile çiftçinin etkilenmeyeceği ve istenilen 
davranış değişikliğinin oluşturulamayacağı düşünülebilir. Katılımcı görüşme 
modelinde sonuçlar hemen alınamaz, fakat kalıcı olur. Bu modelde çiftçi 
üzerinde gerekli etkinin yaratılması, aslında iki taraf (yayımcı - çiftçi) arasında 
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yaşanan bir iletişim sürecinin sonucudur. İletişim sürecinin süresi çiftçi 
görüşmeleri için geliştirilen strateji ve tekniklerin kullanılmasına bağlıdır.  

Katılımcı görüşme modelinde yayımcının teknik bilgisinin yanında iletişim 
becerisi süreci olumlu yönde etkileyecektir. Elbette ki tarımsal konularda 
yapılacak bir görüşmede taraflar arasında teknik bilgi açısından dengesizlik 
olacağı açıktır. Ama bu durum bilgi düzeyi daha yüksek olan yayımcının 
görüşmede emredici bir tutum izlemesini gerektirmez. Başlangıçta yayımcının 
emredici tavrı ve davranışları yayım sürecini olumsuz etkileyecektir. 

Bu süreçte “yayımcı teknik bilgisini hiç kullanmayacaktır” ibaresi yanlış 
olur. Görüşmenin herhangi bir aşamasında, yayımcı, teknik bilgisini, uzman 
olarak bilgisine başvuran ve direkt olarak spesifik bir soru soran çiftçiye, 
inisiyatifini kullanarak ve süreci yönlendirerek net olarak verebilir. Çünkü bu 
durumlarda yayımcının karşısındaki çiftçi bilinçli olarak belirli soruların cevabını 
aramaktadır. Bir yayımcının ne zaman talimat verici ne zaman çiftçi merkezli 
bir görüşme yöntemi izleyeceğine yenliklerin yayılması safhalarını da dikkate 
alarak kendisinin karar vermesi gerekir. 

Bu görüşme modeli genel anlamda tarımsal yayım sürecine uyan bir 
modeldir. Başlangıçta yayımcının çabası çiftçiye problemin nedenlerini net 
olarak gösterme üzerine yoğunlaşmaktadır. Problemin bir bütünlük içerisinde, 
çiftçi ile birlikte ortaya konulmasından sonra, mevcut durum ve problemin 
ağırlıkları dikkate alınarak çözüm alternatifleri oluşturulmakta, çözüm için 
yapılması gerekenler gündeme gelmektedir. Görüşmenin son aşamasında 
yayımcı çiftçinin da katılımı ile uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmekte ve 
bunları değerlendirmektedir.  

Bu görüşmelerde önemli olan çiftçinin gündeme gelen bütün çözüm 
önerilerinin avantaj-dezavantaj ve riskleri hakkında ön yargısız bir şekilde 
bilgilendirilmesidir. 

Çiftçi görüşmelerinde çiftçi ile sağlıklı bir ilişki kurmak için yayımcının şu 
hususlara dikkat etmesi gerekir: 

 Çiftçiye hizmet ruhu ile hareket etmeli, 

 İşini yapan, ciddi ve intizamlı biri olmalı 

 Çiftçi ile tartışmadan kaçınmalı 

 Konuları anlaşılabilir ve iyi açıklamalı 

 Çiftçiye değer vermeli 

 Verdiği sözleri tutmalı 

 Kullandığı büro kullanışlı, temiz ve düzenli olmalı 
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Çiftçi Görüşme Modelleri ve Yayımcının Görüşmedeki Fonksiyonları 

GÖRÜŞME 
MODELLERİ 

GEREKLİ BİLGİLERE 
YAYIMCI / ÇİFTÇİ SAHİP 

YAYIMCININ FONKSİYONU 

Teşhis / 
Reçete 
Modeli 

Yayımcı  Bilgilerin, yeniliklerin ve direkt olarak 
kullanılabilir çözümlerin sunulması. Neden-
Sonuç ilişkileri konusunda bilgilendirme. 

Katılımcı 
Görüşme 
Modeli 

Yayımcı 

ve 

Çiftçi 

Problemin tespiti, yapılandırılması, çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi konularında çiftçiye 
yardım etmek ve olası riskler konusunda 
çiftçiyi bilinçlendirerek çözümlerin kalıcı 
olması için onları desteklemek. 

Danışman 
Görüşme 
Modeli 

Çiftçi Aktif dinleme, problemlerin sorgulanmasını 
sağlama, problemler ve ilişkileri konusunda 
bilinçlendirme, çiftçinin kendine ve 
durumuna uygun çözümler bulmasına 
yardım etmek. 

Yukarıda açıklanan üç Görüşme Modeli şematik olarak aşağıdaki gibi 
karakterize edilebilir (Anonim, 2004): 

 

Teşhis-Reçete 
Modeli 

 Katılımcı Görüşme 
Modeli 

 Danışman Görüşme 
Modeli 

 

Ağırlıkta Teknik Konular 

 

Ağırlıkta Kişisel Problemler 

 

Problemlerin hemen 
tamamı teknik 
konulardan oluşur. 
Yayımcı problemleri 
mesleki bilgisi ile aşar. 

Problemler hem mesleki 
hem de kişiseldir. 
Yayımcı problemleri 
mesleki bilgilerinin 
yanında yayım 
metotlarını etkin 
kullanarak aşabilir. 

Problemler ağırlıklı olarak 
bireyseldir. Çiftçi problemini 
bilir ama yapılandıramaz. 
Yayımcı problemleri yayım 
metotlarını etkin kullanarak 
aşabilir. 

 

Problemler, mantıksal çerçevede 
temellendirilebilir ve bilimsel olarak 
çözülebilir. 

 

 

 

Problemlere çoğunlukla psiko-sosyal 
koşullara ve çiftçinin kişisel yapısına bağlı 
çözümler geliştirilebilir. 
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3.4. Çiftçi Görüşmelerinde Soru Sorma Teknikleri 

Çiftçi görüşmelerinde soru sorma tekniklerinde dikkat edilmesi gereken 
hususlar şunlardır: 

 Çiftçi görüşmeleri sırasında iyi bir yayımcı kendi doğrularını kabul 
ettirmeye çalışan bir rolde olmamalıdır. Görüşme sırasında çiftçi 
kendi duygularını, düşüncelerini ve inanışlarını serbestçe ifade 
edebilmelidir. Görüşme ortamında yayımcı daha çok kendini ifade 
etmekte yetersiz olduğunu düşünen çiftçinin işini kolaylaştırıcı bir yol 
takip etmelidir. 

 Çiftçi görüşmesi sırasında yayımcının soracağı sorular görüşmenin 
başarısını artıracağı gibi, başarıyı olumsuz yönde de etkileyebilir. 
Her şeye rağmen insanların ne yaptıkları veya ne yapmaları gerektiği 
konusunda fikir vermek yerine soru sormak daha önemlidir. Çünkü 
ancak bu şekilde yayımcı ile çiftçi aynı bakış açısını kazanılabilir. 
Ancak yayımcı güven oluşturma aşamasında çiftçiye varlıkları ile ilgili 
soru sormadan kaçınmalıdır. 

 Yayımcı soru sorarken, sorduğu soruların çiftçiyi düşünmeye sevk 
edecek sorular olmasına özen göstermelidir. 

 Bilgilenme soruları çiftçinin yaşam koşullarının aydınlatılmasına 
hizmet ederler. Bu sorularda da çiftçi yayımcının kendi durumuna 
olan ilgisini hissedebilmelidir. Teknik konulardaki sorular çiftçi 
tarafından daha kolay cevaplandırılır. Çünkü bu sorular çiftçiye 
doğru-yanlış, iyi-kötü gibi değerlendirmelerle bir yük yüklemez. 

 Buna karşın, çiftçinin yaşadığı problemlerin nedenlerini bulmaya 
yönelik sorular daha zor sorulardır. Çünkü bu sorular çiftçinin kendi 
davranışları ile karşı karşıya gelmesine, davranışı ile yüzleşmesine 
neden olur.  

 Eğer çiftçi özel yaşamla ilgili konularda yayımcıya kendi fikrini 
soracak olursa, yayımcı bu soruları cevaplarken dikkatli olmalıdır. 
Mümkünse bu soruları neden cevaplamadığını çiftçiye uygun bir dille 
açıklamalıdır. 

 Çiftçinin çok kuvvetli duygusal tepkiler verebileceği problemlerden 
bahsedilirken yayımcının “üçüncü kişilere yönlendirme tekniğini” 
kullanması yerinde olacaktır. Bu teknikte yayımcı bir problemi sanki 
bir başka kişi yaşamış gibi anlatır. Örneğin yayımcı şöyle diyebilir: 
“geçen hafta bir başka çiftçinin yanındaydım o da işletmesinde yeni 
bir uygulama yapmış, işletmesinin koşulları ise şöyleymiş......”, 
yayımcı bunları anlattıktan sonra bunun çiftçinin yaşadıklarına uygun 
olup olmadığını sorar. 

 Daha önce yapılan görüşmelere gönderme yapan sorular çiftçi ve 
yayımcı arasındaki ilişkinin sürekliliğine katkıda bulunur ve olumlu bir 
atmosfer yaratır. Örneğin; “geçen sefer sizinle bir çok konuyu 
görüşmüştük bu konular üzerinde düşünme imkanınız oldu mu?” 
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veya “geçen görüşmemizde çocuğunuzun rahatsız olduğunu 
söylemiştiniz, iyileşti mi?”. 

 Yayımcı görüşme sırasında kendi doğruları için tartışan değil, daha 
çok soru soran bir davranış sergilemelidir. Yayımcı soru sorarken; 
soru tiplerini çok iyi bilmeli ve nerede hangi soruyu, ne sıklıkta 
kullanacağını iyi ayarlayabilmelidir (Anonim, 2004). 

3.4.1. Kapalı sorular(kısıtlayıcı) 

Kapalı sorular için, soruyu soran net bir cevap bekler. Kendisine kapalı 
soru yöneltilen çiftçi bu soruya sadece “evet”, “hayır” veya bir veri ile (örneğin 
sayı, isim vb.) cevap verir.  

Yayımcının sürekli kapalı sorular yöneltmesi durumunda çiftçi, 
yayımcının kendisini bilinçli olarak baskı altına aldığı hissine kapılabilir. Bunun 
sonucunda da çiftçi kendisini iletişime kapatır ve gerçek sorunlarını veya 
zorluklarını artık ifade etmez. Bu soru tipini yayımcı ile çiftçi arasında sağlıklı 
bir ilişki kurulduktan ve çiftçinin güveni kazanıldıktan sonra kullanılması daha 
uygun olur. Soru tipi ağırlıklı olarak anketlerde ve çiftçinin varlıklarını öğrenmek 
için kullanılabilir.  

Özellikle anket çalışmalarında yarı kapalı sorular da sorulmaktadır. Bu tip 
soruların seçeneği arasında Diğer, Başka gibi ifadeler ile verilen seçenekler 
dışında çiftçinin başka bir cevap verebilmesi de sağlanmaktadır.   

 Kaç çocuğunuz var? 

 Kaç hayvanınız var? 

 Okur-yazarlığınız var mı? 

 Tarım teşkilatından yardım alıyor musunuz? v.b.. 

3.4.2. Tuzak (yakalayıcı, atmosferi bozucu) sorular  

Yakalayıcı sorular ile soru soran kişi, çiftçiyi “düşünce tuzaklarına” 
düşürmek ister. Yayımcının yakalayıcı sorularla amacı, çiftçide düşünce 
anlamında karşıtlıklar yaratmaktır. Böylece yayımcı çiftçinin gerçek 
düşüncesini anlayabilir. Özellikle çiftçinin gerçek problemlerinin ve 
uygulamalarının anlaşılmasından kullanılabilir. Bu tip soruların kullanımında 
çok dikkatli davranılmalıdır. Çünkü bu sorular çiftçi ile yayımcı arasında oluşan 
güven atmosferini olumsuz etkileyebilir ve yayımcının çiftçi ile ilişkisine 
geleceğe yönelik zarar verebilir. 

 Ama biraz önce gübre kullanmak gerektiğini söylememiş miydiniz? 

 Kavun sineğinin fındık iriliğinde iken kavunlara girdiğini söylememiş 
miydiniz? 

3.4.3. Belirli bir cevabı gerektiren sorular (dışarıdan yönlendirici) 

Bu tip sorular önceden belirlenmiş bir cevabın verilmesini gerektiren 
sorulardır. Bu tip sorular öyle düzenlenir ki çiftçi sadece yayımcının istediği 
cevabı verir. Tarımsal yayım açısından belirli bir cevabı gerektiren sorular 
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uygun değildir. Çünkü bu tip sorularla çiftçiden yeni bir şey öğrenilemez. Çiftçi 
sadece yayımcının çoktan bildiği veya tahmin ettiği cevapları onaylamak 
durumundadır.  

 Köyünüzde arpa, buğday ve patates yetiştirilir değil mi? 

 Köyünüzde kültür ırkından başka hayvan yok değil mi? 

3.4.4. Açık sorular (rahatlatıcı) 

Bu tip sorular, çiftçiye kendi gerçek düşüncelerini söyleyebileceği ve 
problemleri üzerinde açıkça konuşabileceği hissini verir. Bu nedenle de açık 
sorular görüşme sırasında çiftçi ile yayımcı arasında bir güven ortamının 
oluşmasını teşvik ederler.  

 Buğday yetiştiriciliğinde amonyum sülfat kullanılması hakkında siz ne 
düşünüyorsunuz? 

 Organik tarım konusundaki fikirlerinizi öğrenebilir miyim? 

 Süne mücadelesinin yer aletleri ile yapılması hakkındaki düşüncenizi 
alabilir miyim? 

3.4.5. Yansıtıcı soruları (atmosferi iyileştirici) 

Yansıtıcı sorular, yayımcının, çiftçinin söylediklerini, düşüncelerini, 
duygularını yeniden formüle ederek bir kez daha soru formunda yansıtmasıdır. 

Bu tip sorularda amaç, yayımcının çiftçiye kendisini anladığı duygusunu 
vermektir. Bu sorularla aynı zamanda yayımcı çiftçiye söylediklerini bir başka 
ağızdan tekrar duyma imkanı verir ve böylece çiftçi sözlerindeki hataları fark 
ederek düzeltebilir. Böylece olası yanlış anlaşılmalar önlenir.  

 Eğer doğru anladıysam, kiraz sineği mücadelesinde erken uyarının 
faydalı olduğunu söylüyorsunuz. 

 Eğer yanlış anlamadıysam sabah ve akşamüzeri sulamanın daha 
yararlı olduğunu söylüyorsunuz. 

3.4.6. Yönlendirici sorular (ifade etmeyi sağlayıcı) 

Bu tip sorularla yayımcı, çiftçiye düşüncelerini geliştirme veya kendisini 
daha açık ifade etme imkanı verir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; 
çiftçinin sözlerine, yayımcının başka şeyler katarak, cümlenin anlamını 
tamamen değiştirmek sureti ile yeni bir yargıyı çiftçiye kabul ettirmeye 
çalışmamasıdır. 

 Çiftçi: sabah ahıra girdiğimde gözlerim yanıyor, hayvanlar sabahı 
nasıl ediyor şaşıyorum. 

 Yayımcı: Yani siz diyorsunuz ki hayvanlarında temiz havaya ihtiyacı 
var. 

Özet olarak; tarımsal yayım çalışmalarında gerçekleştirilecek çiftçi 
görüşmelerinde açık, yansıtıcı ve yönlendirici sorular daha ağırlıklı olarak 
kullanılmalıdır.  
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SORU TİPİ SORU 
YAYIMCININ 
DAVRANIŞI 

SORU 
ETKİSİ 

Kapalı sorular 

 Hayvan varlığınız ne 
kadar?  

 Düşünceniz bu değil mi?  

Hükmedici, 
dizginleyici 

Kısıtlayıcı 

Tuzak/Yakalayıcı 
sorular 

 Biraz öce şöyle dememiş 
miydiniz? 

 Ama biraz önceki 
düşünceniz şöyleydi 

Şüpheci 
Atmosferi 
bozucu 

Belli cevap 
gerektiren sorular 

 Siz de böyle 
düşünüyorsunuz değil mi?  

Belirleyici 
Dışarıdan 

yönlendirici 

Açık sorular 
 Bu konuda ne 

düşünüyorsunuz? 
Dostça Rahatlatıcı 

Yansıtıcı sorular 
 Eğer doğru anladıysam 

şunu dediniz... 
Güven verici 

Atmosferi 
iyileştirici 

Yönlendirici sorular 

 Yani siz diyorsunuz ki.. 

 Buna göre sizin 
düşünceniz.... 

Yol açıcı, 
yönlendirici 

İfade etmeyi 
sağlayıcı 

 

3.5. Çiftçi Görüşmelerinde Doğru Gözleme ve Dinlemenin Önemi 

Yayımcı, çiftçi problemini nasıl görüyorsa öyle görebilmek için çaba sarf 
etmelidir. Bunun için de çiftçinin gösterdiği ve psikolojik olarak anlamlı olan 
ifade formlarına (şaşırma, öfkelenme, agresif davranışlar, memnuniyet, 
sinirlilik, hayal kırıklığı) görüşme sırasında dikkat edilmelidir. Bu ifade formları 
mimikler, vücut hareketleri, ses tonu, vücut duruşu ile tanınabilir. 

Gözleme ve dinleme sırasında oluşacak yanlış davranışların nedenleri; 

 Kişisel veya sosyal faktörlerden kaynaklanan algı yanılmaları 

 Mesleki alışkanlıklara dayanan davranışlar 

 Çiftçinin ifadesini sadece görünen tarafıyla değerlendirmek (bu 
ifadenin arkasında neler olabileceğine dikkat etmemek) 

 Ön yargıların etkisinden kurtulamamak  

 Görüşme ortamının olumsuzluğu olarak sayılabilir. 

Çiftçi görüşmesi ile oluşan iletişim süreci farklı nedenlerden dolayı 
kesintilere uğrayabilir. İletişim sürecinin taraflarından birisi (özellikle çiftçi) kendi 
ifadelerinin içeriği ve anlamını bilmesine rağmen bu içeriği doğru kelimelerle 
formüle etmekte zorlanabilir.  

Taraflardan birisinin ifade etmek istediği şeyler karşı tarafça 
anlaşılamayabilir. Anlatılmak istenen ile karşı tarafın bundan anladığı 
arasındaki fark iletişim girdapları olarak adlandırılır. 
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       Düşünüyor  

   

            Söylüyor 

 

        Duyuyor Deformasyon Açısı 

 

      Anlıyor 

 

Deformasyonlar 

veya 

Gönderici 
Bölgesinde 

 
Alıcı  

Bölgesinde 

oluşabilir. 

Bu bağlamda; 

Söylenilen her şey duyulacak  

Duyulan her şey anlaşılacak  

Anlaşılan her şey kabul edilecek  

Kabul edilen her şey uygulanacak  

Uygulanan her şey benimsenecek demek değildir. 

İletişim kazalarını önleme ve böylece deformasyon açısını küçültmenin 
değişik yolları vardır. Bunlar; 

 Uygun mesaj kodlarının seçimi 

 Görselleştirme 

 Özetleme ve tekrarlama 

 Aktif dinleme 

 “Ben mesajlarının” gönderilmesi 

3.5.1. Uygun mesaj kodlarının seçimi 

İletişim sürecinde mesajların tam olarak algılanabilmesi kaynak (yayımcı) 
kadar, alıcıya (çiftçiye) de bağlıdır. Yayımcı çiftçinin kültür yapısı, gelenekleri, 
eğitim durumu, alışkanlıkları gibi özelliklerini dikkate alarak uygun mesaj 
kodları seçmek durumundadır. 

Örneğin, teknik terimler yerine ilk başta yerel söyleyişleri kullanabilir 
(DAP gübresi yerine çelik gübre, amonyum nitrat yerine tarhana gübre vb.). 

3.5.2. Görselleştirme 

İletişim insanların duyu organları arasındaki etkileşim olarak da 
algılanabilir. Çiftçinin duyu organlarından herhangi birisinin etkilenmesi ve geri 

 

Gönderici 
 

Alıcı 
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dönüt alınması iletişimi başarılı kılar. İnsanlar duydukları şeylerden daha çok, 
gördükleri şeylerden etkilenirler ve görerek öğrenilen bilgilerin kalıcılığı daha 
fazladır. Çiftçiler uygulamaların görselleştirilmesinden daha çok hoşlanırlar. 

Yayımcı, çiftçisinin durumuna göre mutlaka görselleştirmeye gereken 
önemi vermelidir. Görselleştirme yerinde ve zamanında kullanılırsa iletişlim 
deformasyon açısı küçültülebilir. 

Örneğin: Kırmızı örümceğin yayımcının yanında taşıyacağı bir lup 
vasıtası ile çiftçiye gösterilmesi. Örneklemelerde resim ve karikatürlerin, 
anlatımlarda grafik ve tabloların kullanılması. Başka uygulamaların yerinde 
gösterilmesi vs. 

3.5.3. Özetleme ve tekrarlama 

Çiftçi görüşmeleri sırasında özetleme ve tekrarlama konunun pekişmesini 
ve anlaşılırlığının artmasını sağlar. Yayımcı fazla sıkmamak kaydıyla ara ara 
tekrarlar ve özetlemeler yapmalı.  

Örneğin: Sonuç olarak söylemek gerekirse suni tohumlama kaliteli 
buzağı elde etmenin en önemli yollarından birisidir. 

Bunu yaparken de geri dönütlere dikkat etmeli. Hedef kitle, bu adam 
galiba bizi aptal zannediyor, bebekmişiz gibi tekrar ediyor düşüncesine 
kapılmamalıdır. Aksi takdirde maksatlı sorular gelmeye başlayacaktır. Bu 
noktadan sonra deformasyon açısı artacak ve iletişim kesintiye uğrayacaktır. 

3.5.4. Aktif dinleme 

Geniş anlamıyla aktif dinleme, görüşmenin başarısı için yayımcının sahip 
olması gereken bir özelliktir. 

 Yayımcı aktif dinleme sırasında çiftçiye şu düşüncelerini mutlaka 
hissettirmelidir. 

 Ben senin için buradayım. 

 Seni olduğun gibi kabul ediyorum. 

 Ben iyi niyetli ve samimiyim. 

 Yayımcı aktif dinlemeyi başarabilmek için şu davranışları 
göstermelidir: 

 Çok dikkatli susma: İlgisiz susma iletişimi koparabilir, 
susarken gözlerin dalması, başka şeyler düşündüğünüzü 
gösterir. 

 Onaylayan reaksiyonlar: Sözsüz sinyaller veya sözlü 
işaretler, hazır olmayı ifade etmek, dikkatli dinlediğini ve 
gerçekten anlamak istediğini hissettirir. 

 Konuşmanın desteklenmesi: Konuşmada paralel bakış 
açıları yakalandığında, "sizinle aynı fikirdeyim, görüşünüze 
katılıyorum" gibi ifadeler ile konuşma desteklenmeli 
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 “Kapı Açıcıların” Kullanılması: Açık sorular yoluyla çiftçinin 
kendi problemini anlatmaya teşvik edilmesi.  

 İfadelerin Yansıtılması: Yayımcı çiftçinin ifadelerini yeniden 
formüle ederek tekrarlamalıdır. Böylece çiftçiyi gerçekten 
dinlediğini ve anladığını göstermiş olur. 

Ayrıca bu yolla çiftçi problemlerini daha detaylı olarak anlatmaya teşvik 
edilmiş olur. Yansıtmada yayımcı çiftçinin ifadelerini yansıtırken kendi 
yorumlarını katmamalı, sadece çiftçinin söylediklerinden ne anladığını ifade 
etmelidir. Yansıtmada kullanılabilecek belli başlı ifadeler şunlardır. 

 Eğer sizi doğru anladıysam...................... 

 Sizin düşüncenize göre....................................... 

 Siz diyorsunuz ki............................................... 

 Siz ............doğru buluyorsunuz. 

Duyguların / Düşüncelerin Sözlere Aktarılması:  

Burada yayımcı, çiftçinin dolaylı olarak kendisine ilettiği düşüncelerini 
mümkün olduğunca doğru seçeceği kelimelerle çiftçiye yansıtır. Böylece çiftçi 
de kendi düşüncelerini tanır ve onları daha iyi ifade etmeyi öğrenir. Ancak 
burada yanlış yorumlamalar ve çiftçinin rencide olması ihtimali yüksektir. Bu 
nedenle bu konuda eğitim almayan yayımcıların bu metodu kullanmamaları 
gereklidir. 

3.5.5. Ben mesajlarının gönderilmesi 

Çiftçi görüşmelerinde çiftçinin problemlerinin doğru anlaşılmasında ve 
çözüme kavuşturulmasında aktif dinleme uygun bir metottur. Ama bir çiftçi 
görüşmesinde yayımcı da çiftçinin bazı davranış ve sözlerinden rahatsız 
olabilir. Bu durumda yayımcı iletişim tekniklerinde “ben mesajları” denilen 
mesajları vermelidir. 

Tam bir “ben mesajı” üç bileşenden oluşur: 

 Belirli bir davranışın tanımlanması 

 Bunun somut etkilerinin ifade edilmesi 

 Bu etkilerin yarattığı duyguların belirtilmesi 

“Ben mesajının” içeriği çiftçiye kendi davranışlarının yayımcıyı nasıl 
etkilediği ve hangi duygulara neden olduğu konusunda bilgi verir. Ancak 
yayımcı “ben mesajlarının” gönderilmesinde sadece çiftçinin davranışını 
tanımlamalı kesinlikle bu davranışı yargılamamalıdır. “Ben mesajlarının” 
gönderilmesi ile; 

 Çiftçinin davranış değişikliği desteklenir. 

 Yayımcı ile çiftçi arasındaki ilişkinin olumsuz etkilenmesi önlenmiş 
olur. 
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3.6. Çiftçi Görüşmelerinin Hazırlanmasında ve Uygulanmasında Dikkat 
Edilecek Hususlar 

 Bireysel yayım çalışmalarının oldukça fazla zamana gereksinim 
duyduğu dikkate alındığında bu çalışmaların çok dikkatli planlanması 
gereklidir. Çiftçi görüşmesinin planlanmasında çiftçinin iş takvimi, 
bölgenin sosyal ve kültürel özellikleri dikkate alınmalıdır. Çiftçinin 
ekim, gübreleme, ilaçlama vb tarımsal faaliyette bulunacağı zaman 
dilimi, bölgede seyyar pazarların kurulduğu, bölgesel kutlamaların 
yapıldığı vb günlerde çiftçi ziyareti planlanmamalıdır. Eğer mümkün 
ise çiftçi, yayımcının ziyareti konusunda daha önceden 
bilgilendirilmelidir. Planlanan çiftçi görüşmesi hastalık, ölüm, tatil 
veya aile problemleri nedeniyle gerçekleşmeyecek ise telafi 
görüşmesi önceden planlanmış olmalıdır.  

 Eğer planlanan bir görüşme yayımcının mazereti nedeniyle 
gerçekleşmeyecek olursa bu durum çiftçi üzerinde olumsuz bir etki 
yapar. Böyle beklenmeyen bir durum ortaya çıkacak olursa çiftçi 
mümkün olduğunca erken görüşmenin iptali veya ertelenmesi 
konusunda bilgilendirilmelidir.  

 Çiftçinin yaşadığı bölge ile ilgili sosyal yapının, üretim şartlarının ve 
coğrafi yapının çok iyi bilinmesi gerekir. 

 Yayımcı her bir çiftçi görüşmesi için dikkatle hazırlanmalıdır. Bu 
hazırlık sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 

 Eğer varsa daha önceden yapılan görüşmeye ilişkin notlar 
gözden geçirilmeli 

o Hangi sorular veya problemlerden bahsedildi? 

o Hangi çözümlere ulaşıldı? 

o Çiftçi hangi soruları sorabilir?  

 Bu sorulara karşılık yayımcı hangi çözüm 
önerilerinde bulunabilir?  

 hangi bilgilerin gözden geçirilmesi gerekir? 

 Hangi notlar veya yayım malzemeleri birlikte götürülmelidir? 

 Hangi pratik uygulama veya gösteriler gerekli olabilir? 

 Çiftçi görüşmesi sırasında geleneksel kurallara dikkat edilmelidir. 
Örneğin, selamlama formları, saygı kuralları, yeme-içme kuralları 
gibi. Verilen hediyelerin kabulünde çok dikkatli davranılmalıdır. 
Ancak verilen hediyelerin reddedilmesi de problemlere neden olabilir. 
Yayımcı ne verilen her şeyi alan, nede kibirli rollerinde olmamalıdır. 

 Yayımcı çiftçi görüşmesi sırasında çiftçinin gündeme getirdiği 
konuların veya verdiği bilgilerin daha sonra, başka çiftçilerle yaptığı 
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görüşmelerde kullanırken çok dikkatli davranılmalıdır. Yayımcı 
söylenti veya dedikodu kaynağı olmaktan şiddetle kaçınmalıdır. 

 Görüşmenin genel gidişatı içerisinde yayımcı önemli noktaları not 
almalıdır. Bu notlar alınacak önlemler ve sonraki ziyaretler için çok 
faydalı olacaktır. 

 Yayımcı görüşme sırasında söz verirken çok dikkatli olmalıdır. Girdi, 
kredi temini gibi konularda sözler verip daha sonra bu sözlerin 
tutulmaması çiftçi ve yayımcı arasındaki güven açısından çok 
olumsuz etkiler doğuracaktır.  

 Görüşme atmosferi baştan sona öyle oluşturulmalıdır ki, çiftçi hiçbir 
şekilde kendisini ricacı veya emir alıcı olarak hissetmemelidir. 

 Yayımcı ne çok itaatkar, ne de çok emredici görünmemelidir. 

 Sadece mesleki konularla sınırlanmış bir çiftçi görüşmesi genellikle 
geleneksel toplumların kurallarına uymaz. Ama aynı zamanda da 
yayımcı zamanı sınırlı olan bir kişidir. Bu konuda yayımcı bir orta yol 
bulmak zorundadır. 

 Yayımcı çiftçiyi dikkatli bir şekilde sözünü kesmeden dinlemelidir. 
Kesinlikle kendisini üstün yetenekli ve çok bilgili olarak göstermeye 
çalışmamalıdır. 

 Görüşme hiçbir zaman eleştiri ile başlamamalıdır. Eğer bir direnç 
ortaya çıkarsa, yayımcı bunları hemen çözüm yolunu göstererek 
savuşturmamalıdır. Aksine amaca yönelik sorular yönelterek çiftçi ile 
birlikte problemin çözüm yollarını araştırmalıdır. 

 Kişilerin özel hayatları ve tabu olan alanlar hiçbir şekilde zarara 
uğratılmamalıdır. Aksi takdirde gelecekte yapılacak görüşmelerin 
değeri düşer veya bunlar tamamen olanaksız hale gelir. 

 Görüşme sırasında çiftçi, yayımcının kendi problemine gerçekten ilgi 
duyduğunu ve bunu çözmek için çaba gösterdiğini hissetmelidir. 
Ama aynı zamanda yayımcı özellikle kendi görev ve karar verme 
alanının dışarısında bulunan sorularda tek yönlü olarak çiftçinin 
tarafını tutmaktan da kaçınmalıdır. Eğer herhangi bir konuda çözüm 
yolu gösteremiyorsa ilgili yerlere iletmelidir. 

 Her hangi bir çözüm bulunamamış bile olsa her çiftçi görüşmesi 
mutlaka pozitif olarak sonuçlandırılmalıdır. Bu durumlarda problem 
çözümünün sonraki aşamaları beraberce belirlenmelidir. 

3.7. Başarılı Bir Çiftçi Görüşmesi İçin Tavsiyeler 

3.7.1. Yapıcı (geliştirici) başlangıç ya da çiftçiyi anlamak 

 İlk görüşmede planlanmış bir çalışmanın temelleri henüz 
kurulmamıştır ve her iki taraf için de bir güvensizlik ortamı söz 
konusudur. İlk görüşme ancak her iki tarafında birbirlerine güven 
duyması ile devam edebilir. İlk görüşmeden sonra çiftçi, “bu kişi 
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(yayımcı) kimdir?”, “Benim için ne yapabilir?”, “Benden ne bekliyor?” 
gibi sorulara cevap bulmuş olmalıdır. 

 Yayımcı, başlangıçta çiftçiye “yapıcı bir otorite” göstermelidir. Bu 
otorite karşıdaki kişinin istismarına değil, ona yardım etmeye yönelik 
olmalıdır. Bu yapıcı otorite ne güce, ne de korkudan kaynaklanan bir 
uysallığa dayanmalıdır. Ayrıca başlangıçta gösterilen bu otorite 
görüşmenin ilerleyen safhalarında kendiliğinden ortadan kalkmalıdır. 
Birçok çiftçi otorite ile ilgili kötü tecrübelere sahiptirler ve geçmişe 
dayanan bu kötü tecrübeleri yayımcıyla olan ilişkilerine taşırlar. Bu 
aşamada bazı çiftçiler yayımcının yetenek ve teknik bilgisini ölçmek 
için bazı yöntemler kullanmaktadır. Çiftçi yayımcıya öncelikle 
cevabını bildiği veya daha önce öğrendiği konularda soru 
yöneltmektedir. Yayımcının cevaplardaki aceleciliği, geçiştirmesi 
veya çiftçinin bildiği cevaptan farklı bir şey sunması güvensizlik 
oluşturmaktadır. Buna rağmen yayımcı çiftçiye sabır ve agresif 
olmayan bir tavır göstermelidir. 

 Sempati Uyandırılması: Bunun için yayımcının çiftçi tarafından uygun 
görülecek davranışlar göstermesi gerekir. Ancak bu sayede çiftçinin 
gerilimi ortadan kaldırılabilir.  

 Çiftçi kendisini anlaşılmış hissetmelidir. Ama bazen yayımcı çiftçiyi 
gerçekten anlayamayabilir. Bu durumda yayımcının bunu açıkça 
söylemesi en iyisidir. “Ben bu söylediğinizi henüz tam olarak 
anlayamadım”, “Bununla siz ne demek istediniz?”, “Ben sizin 
söylediklerinizin tamamını anlamak ve öğrenmek istiyorum. Bunun 
için bana yardımcı olabilir misiniz?”. Bu yolla yayımcı çiftçinin 
yardımını rica eder ve işbirliğine dayanan bir çalışmanın önemini 
vurgulamış olur. 

 Daha ilk görüşmede güvene dayanan bir ilişkinin tesis edilmesi için, 
yayımcı erken zamanlı bir teşhis koyma çabası olarak anlaşılacak 
sorulardan kaçınmalı ve yine çiftçinin yapması gerekenleri çok erken 
söylememelidir. 

 Yayımcı kendisini çiftçinin yerine koyarak işe başlamalıdır. Eğer 
yayımcı görüşmeye kendisini çiftçinin yerine koyarak başlayacak 
olursa çiftçinin düşüncelerinden tamamen farklı bir konuşma veya 
planlama yapmaz. Unutulmaması gereken, “Eğer yeleğin ilk düğmesi 
yanlış iliklenirse bütün düğmeleri yanlış iliklenmiş olur.” 

 Bir insanla bir problem üzerinde konuşabilmek için, her şeyden önce, 
o kişinin bütün görüş farklılıklarına rağmen bu görüşmeyi istemesi 
gereklidir. 

 Çiftçi, eğer yayımcının sözlerini duymakla kalmayıp bunlardan 
etkileniyor, bunları duygusal olarak hissediyor ise ancak bu durumda 
kendisine hitap edilmiş olarak hisseder.  
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 Yayımcı çiftçinin iç dünyasını (istekler, beklentiler, değerler vb.) 
tanımak zorundadır. Örneğin çiftçi açısından işletmedeki görevler ne 
anlama gelmektedir? Çiftçinin karısı ya da çocukları ailede ne 
yaşamakta, hayattan ne beklemektedirler? Eğer yayımcı bu tip 
soruları çiftçiye direkt olarak soracak olursa genellikle net bir cevap 
alamaz. Yayımcı çiftçinin iç dünyasını anlamada daha çok yaşayarak 
hissetmeye çalışmalıdır. 

 Çiftçi görüşmesi sırasında, yayımcı açısından en zor olan çiftçinin 
düşündüklerini tahmin etmektir. Hataları önleyebilmek için yayımcı 
bu konuyu sürekli test etmelidir. Bu konudaki zorluk, çiftçinin gerçek 
düşüncelerini gizlemesidir. Yayımcı unutmamalıdır ki, çiftçi 
güvensizlik, bağımlı olmak, borçlu kalmak gibi hisler içerisinde 
olabilir ve bu nedenle de gerçek fikirlerini yayımcından gizlemeye 
çalışabilir. Çiftçilerin gösterebilecekleri bazı agresif davranışlar da 
bununla açıklanabilir. Çiftçi görüşmelerinde yayım uzmanları 
çoğunlukla çiftçinin yüzüne taktığı bir maske ile karşılaşırlar. 
Karşılaşılan bir diğer zorluk da çiftçinin kendi düşüncelerinin ne 
olduğunu kendisinin de net olarak bilmemesidir. Bu durumda yayımcı 
çiftçiye gerçekte ne istediğini anlamasında yardımcı olmalıdır. 
Çiftçinin farkında olmadan gösterdiği savunma mekanizmalarını 
kırabilmesi için korkmadan kendisini ifade edebileceği bir atmosfere 
ihtiyacı vardır. Çiftçi için gerçek düşüncelerinin örtüsünü kaldırmak 
büyük bir risktir. Zira böylece çiftçi olaylar ve problemler karşısındaki 
yetersizliğini kabul etmiş olacak ve bu kabul, sonraki aşamalarda 
kendi yaşamında değişikliklere neden olacaktır. Bunun olabilmesi 
ancak yayımcının kendisini bir insan olarak dikkate aldığını, 
onayladığını hissetmesi ile mümkündür. 

 Yayımcı, çiftçinin içinde bulunduğu ruhsal durumu daha önce 
yaşadığı benzer olaylar veya durumlarla karşılaştırabilir. Zira insanlar 
yaşamları boyunca benzer zorluklarla karşılaşır ve bundan kurtulmak 
için benzer yollara başvururlar. Bu nedenle çiftçi için geçmişte 
yaşadıkları üzerine konuşmak çoğunlukla kolaydır. Görüşme 
sırasında çiftçinin geçmiş üzerine anlattıklarından bugünkü durumu 
için ipuçları çıkarılabilir.  

3.7.2. Aktüel (güncel) problemler 

Çiftçi görüşmelerinin ve yayımcının çiftçiye yapacağı yardımın temelini 
çiftçinin günlük yaşamı ve bu sırada karşılaştığı problemler oluşturur. Bu 
nedenle yayımcı görüşme sırasında bu sınırlar içerisinde kalmalı ve felsefi 
konuşmalar yapmamalı. Örneğin; “çiftçiliğin felsefesi, yaşamın anlamı vb. gibi” 
konulara girmemelidir. Ama yine de çiftçinin kendi yaşamı ve davranışları 
üzerinde düşünmesine de yardım edilmelidir. 

3.7.3. Tavsiyelerin kabulü veya reddi 

 Yayımcının yapacağı tavsiyelerin doğruluğu veya yanlışlığı ya da 
çiftçide davranış-düşünce değişikliğine neden olup olmayacağının 
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tahmin edilmesi çok zordur. Burada dikkat edilmesi gereken, 
yayımcının yaptığı tavsiyelerin içeriğinin ne olduğudur. Yani acaba 
bu tavsiyeler pratik, çiftçinin kolayca uygulayabileceği şeyler mi 
yoksa çiftçi açısından çok zor verilebilecek kararları mı içeriyor? Bu 
nedenle yayımcı tavsiye yaparken çok dikkatli olmalıdır. 

 Yayımcının öneriler getirmesinde beliren bir başka tehlike de çiftçinin 
pasif ve bağımlı bir hale gelmesidir. Zira çiftçi; “Eğer birileri benim 
için düşünüyor ise benim problemleri kendime dert etmeme gerek 
yok” diye düşünebilir. Görüşme sırasında çok erken yapılan 
tavsiyeler çiftçinin problemlerinin farkına varmasına engel olacaktır. 
Ayrıca, bir tavsiye çiftçi tarafından uygulanır ve başarısızlıkla 
karşılaşılırsa başarısızlıktan yayımcı sorumlu tutulacaktır. 

 Bir tavsiyenin çiftçi tarafından kabul edilmemesinin birçok nedeni 
olabilir. Bu nedenlerin ortaya çıkarılması için tekrar bir görüşme 
yapmak gerekebilir. 

 Yayımcı bir öneride bulunup bulunmamaya karar verirken şu iki 
duruma düşmemeye özen göstermelidir. Birincisi; öneri 
yapılmadığında çiftçi yayımcıyı bilgisiz olarak kabul edebilir. İkincisi 
ise; gereğinden erken yapılacak tavsiyeler çiftçide, yayımcının biran 
önce ondan kurtulmak istediği kanısını uyandırabilir. Her iki durum 
da yayım sürecini olumsuz etkiler. 

3.7.4. Konuşma ya da susma 

 Eğer yayımcı az konuşan veya çiftçiye değer vermeyen bir davranış 
gösteriyorsa bu çiftçiyi çok rahatsız eder ve agresif yapar. 

 Eğer yayımcı gereğinden çok konuşursa bu da çiftçiye çok yüklenme 
anlamına gelir ve bir süre sonra çiftçi artık dinlememeye başlar. 

 Konuşma sırasında belirli aralıklar vermek, bazen söylenenlerin 
vurgulanması ve etkilerinin gözlenmesi açısından faydalı olur. Eğer 
çiftçi görüşme sırasında çok suskun ise yayımcı bunun nedenini çok 
iyi gözlemelidir. Bunun nedeni bir savunma mekanizması olabileceği 
gibi çiftçinin düşüncelerini kelimelere aktarmakta yaşadığı zorluk 
olabilir. 

 Eğer çiftçi konuşma yapmaya çok alışkın değil ise bu durum 
yayımcının görüşmede daha aktif rol üstlenmesini gerektirir. 
Düşünce ve duygularını kelimelere dökmekte zorlanan insanlar söz 
konusu olduğunda yayımcının çiftçiye düşüncelerini ifade etmesi için 
yardımcı olması gerekir. Örneğin; “Eğer sizi doğru anladıysam 
..................söylemek istiyorsunuz.” veya “söylediklerinizi şu şekilde 
özetlersem doğru olur mu?” bu şekilde çiftçinin ifadelerinin 
netleştirilmesi sayesinde çiftçi kendisi de ne düşündüğünü veya ne 
söylemek istediğini daha iyi anlayacaktır. 

 



    
78 

3.7.5. Yanlışlıklar üzerine konuşma 

 Çiftçi görüşmelerinde en zor olan çiftçinin yaptığı yanlış uygulamalar 
üzerinde konuşmaktır. Çünkü bir insanın yaptığı yanlışlıkların farkına 
varması hele de bunları dışarıdan gelen bir insanın önünde kabul 
etmesi çok zordur. Bu nedenle bu aşamada yayımcı savunma 
mekanizmaları veya agresif davranışların oluşmaması için çok 
dikkatli olmalıdır.  

 Görüşme süresince yayımcı sürekli yanlışlıklardan veya hatalardan 
bahsedip bunlar üzerinde değerlendirme yaparak suçlu 
aramamalıdır. Yani yayımcı hiçbir zaman yargılayıcı bir rol 
oynamamalıdır. Yayımcının genel değerlendirmeler yaparak 
yanlışlıklardan bahsetmesi daha uygun olur. Mesela pamuk 
yetiştiriciliğinde sulama sayısının yüksek tutulması ve aşırı sulama 
yapılması köyümüzün topraklarının tuzlanmasına, bitkinin gelişmesi 
için verdiğimiz gübrelerin yıkanarak faydasının azalmasına, toprağın 
su erozyonu ile kaybına neden olmaktadır gibi.   

 Unutulmamalıdır ki çiftçi görüşmelerinin amacı bir suçlu bulmak değil 
aksine ortaya çıkmış olan bir problemin nedenlerini, o problemi 
yaşayan insanla beraber belirlemektir. 

 Hata yapmak insanın doğasında vardır ve insanlar yaptıkları 
hatalardan kazandıkları tecrübelerle öğrenirler. Görüşme sırasında 
çiftçi kendi davranışlarına ilişkin objektif (tarafsız) bir bakış açısı 
kazanmalıdır. Yoksa suçluluk duygusu ile gerçeği reddetme yoluna 
gidecektir. 

 Yayımcı çoğu zaman çiftçinin görüşme sırasındaki davranışları 
nedeniyle yanlış yola sapabilir. Çiftçinin belirli kişi veya kurumlara 
karşı yaptığı serzeniş ve sitemlere katılmak yayımcıya kolay gelebilir. 
Böyle bir atmosfer içerisinde çiftçiye, yaşadığı problemin kendi 
yanlışlıklarından kaynaklandığını açıklamak yayımcı için çok zordur. 
Aynı zamanda böyle bir açıklama yayımcıya, çiftçiye yardım görevi 
yükleyecektir. Bu nedenle de birçok yayımcı çiftçi görüşmelerinde 
çiftçi ile birlikte başka kurumların yanlışlıkları üzerine konuşmayı 
tercih ederler. Bu durum her iki tarafa da bir görev yüklemediği için 
daha çok benimsenir. Ama unutulmamalıdır ki; çiftçi görüşmelerinin 
amacı yayımcı ile çiftçinin bir araya gelerek başka kişi veya 
kurumların yanlış uygulamaları üzerine sohbet etmek değil, çiftçinin 
güncel problemlerinin nedenlerini tespit ederek bunlara çözüm 
bulmaktır. 

3.7.6. Çiftçi görüşmesinin yapıcı bir şekilde sonuçlandırılması 

 Görüşmenin son aşamasında alınan kararlar (örneğin tavsiyenin 
kabul edilmesi veya araştırılması gibi) tekrarlanmalıdır. Böylece 
çiftçiye verdiği kararları uygulamasının ilk aşamasında cesaret 
kazandırılır. 
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 Çiftçi görüşmesinin son aşamasında, yine görüşmenin tamamına 
ilişkin bağlantılar kurulmalı, özetleme ve değerlendirmeler 
yapılmalıdır. Örneğin “görüşmenin başlangıcında hangi görüş ve 
düşüncedeydik ve şimdi ne düşünüyoruz?” gibi çiftçinin hangi görüş 
değişikliklerini kazandığı belirlenmelidir. Böylece çiftçi yapılan yayım 
çalışmasının ilerlemesi hakkında görüş sahibi olur ve bu 
görüşmelere devam etmek için cesaret kazanır. 

 “Gelecek sefer ne zaman ve nerede buluşacağız?”, “Gelecek 
görüşmeye kadar hangimiz ne yapacak?” gibi sorularla çiftçinin 
bakışı geleceğe yönlendirilir ve çiftçinin problemini çözebilmesi için 
harekete geçmesi sağlanır. 
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AMAÇ 

Tarım danışmanlarının grup yayım metotları konusunda hazır 
oluşluklarının artırılmasını sağlamak. 

HEDEF  

Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde grup yayım 
metotlarının etkinliğini artırmak. 

KAZANIMLAR 

1) Grup yayım metotlarını bilme 

2) Hedef gruba uygun toplantı tekniklerini bilme 

3) Hedef gruba uygun toplantıları yönetebilme 

4) Çiftçi kurslarını düzenleme ve yürütme tekniklerini bilme 

5) Demonstrasyon kurma ve yürütme tekniklerini bilme 

6) Demonstrasyon ve denemeleri tanımlayabilme 

7) Tarla günleri düzenleme ve yürütme tekniklerini bilme 

8) Çiftçi inceleme gezileri düzenleme ve yürütme tekniklerini bilme 

9) Tarla günleri düzenleme ve yürütme tekniklerini bilme 

10) Sergi düzenleme ve yürütme tekniklerini bilme 

11) Teşvik müsabakası düzenleme ve yürütme tekniklerini bilme 
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1. GİRİŞ 

Benzer özelliklere sahip belirli sayıda kişiden oluşan topluluğa grup denir. 
Tarımsal yayım açısından grup, aynı bölgede ve aynı konularda üretim yapan, 
benzer problemlere sahip ve yayımcının hedef kitlesini oluşturan belli sayıdaki 
topluluğu ifade eder. Bu topluluk birkaç kişi olabileceği gibi, bir köyün gençleri, 
erkekleri, kadınları veya tüm halkı olabilir. 

Bir gruba, eş zamanlı yayım hizmeti götürmek için, kullanılan yayım 
metotlarına grup yayım metotları diyoruz. Grup yayım metotları yayım 
sürecinde en çok müracaat edilen yayım metotlarındandır. Özellikle teknik 
personel ve ekonomik imkanların kısıtlı olması, bu metodun, yayım sürecinde, 
bireysel yayım metotlarından daha fazla kullanılmasına neden olmaktadır. 
Kamu yayımında, yayım uzmanlarının bürokratik işlerinin fazlalığı da grup 
yayım metotlarının çok kullanılmasının bir başka nedenidir. 

Grup yayım metotları, özellikle konu birden fazla çiftçiyi ilgilendirdiğinden, 
çiftçilerin yeni fikir veya uygulamayı denemeye ikna edilmesinde daha etkilidir. 
Yayım sürecinde grup olarak karar verilmesi gereken durumlarda da, grup 
yayım metotları daha uygundur. Grup yayım metotları ile çiftçiler birbirinden 
etkilenerek, yeni üretim girdilerini ve modern üretim yöntemlerini daha kolay 
benimserler. 

Grup yayım metotlarının avantajları: 

 Grup yayım metotları çiftçilerde tutum-davranış değişimi için en ideal 
metotlardan birisidir. 

 Geri dönüt (yansıma) kitlesel yayım metotlarından daha iyidir. Grup 
yayım metotlarında elde edilecek geri dönütlerin değerlendirilmesi ile 
yayımcı ve çiftçi arasındaki yanlış anlaşılmalar azalacaktır.  

 Grup yayım metotlarında yayımcı ile çiftçi ve çiftçiler ile çiftçiler 
arasında geniş çapta bilgi alış verişi olur. Grup üyeleri yayımcının 
yanında, birbirlerinden etkilenmek suretiyle verilmek istenen bilgileri 
daha çabuk öğrenebilirler.  

 Grubun birbirini etkilemesi sonucu, grup normlarının değişmesi de 
mümkün olabilir. 

 Grup yayım metotlarında, hedef gruba mensup birçok kişi ile aynı 
anda görüşülür. 

 Birey başına düşen yayım harcamaları bireysel yayım metotlarına 
göre daha azdır.  

 Grup yayım metotları ile hedef grupların yüksek oranda yayım 
çalışmalarına katılımları sağlanabilir.  

 Yayımcının anlattıkları, çiftçiler tarafından, bazen net olarak 
algılanmayabilir. Bu durumda devreye diğer grup üyeleri girer. Bazen 
devreye giren çiftçiler, diğer çiftçilere konuyu anladıkları ölçüde 
aktaracaklarından, yanlış bilgilendirmeler ve konudan sapmalar 
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olabilir. Bu süreç grup yayım metodunda yayımcının kontrolünde 
olmalıdır. Grup yayım metotlarında ayımcı sık sık geri dönüş ve 
özetlemeler yaparak, grubun konuyu net olarak anlamasını 
sağlayabilir. 

 Gruplar, uygulanacak bir yenilik nedeni ile oluşabilecek riskleri 
bireylere oranla daha kolay üstlenebilir.  

2. GRUP YAYIM METOTLARI 

 Toplantılar 

 Çiftçi Kursları 

 Panel 

 Demonstrasyonlar 

 Tarla Günleri 

 Çiftçi Gezileri  

 Sergiler  

 Teşvik Müsabakaları 

2.1. Toplantılar 

Toplantılar; bilgi alış verişinde bulunmak, belirli konularda kararlar almak 
amacıyla yapılan, bir ya da birden fazla eğitim ve öğretim tekniğinin 
uygulandığı bir grup yayım metodudur. Toplantılarda, konuşarak bilgi yayma 
esas olduğu halde, genelde diğer iletişim araçlarından da yararlanılır. 
Toplantılar, yapılış amaçları ve düzeylerine göre değişik adlarla anılır. Yerel 
düzeydeki küçük bir komisyon toplasından, ulusal düzeydeki toplantılara kadar 
değişen, çok sayıda ve çok değişik amaçlarla yapılan toplantılar vardır 
(http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp).Toplantılar yayımcıya 
fazla sayıda kişi ile yüz yüze gelme fırsatı vererek, şahsi tanışma, karşılıklı 
güven oluşturma ortamı sağlar. Böylece çiftçinin yayımcıya karşı bir ilgisi 
oluşur ve çeşitli kitle yayım vasıtalarında onu takip eder. Ayrıca toplantılar 
hedef kitleyi harekete geçirme, medyanın dikkatini çekerek kamuoyu 
oluşturmada etkilidir. 

Toplantılar; amacı, toplantıda kullanılan öğretim biçimi, araçları, 
düzenleme şekli, toplantı yeri vb hususlar dikkate alınarak çeşitli şekillerde 
sınıflandırılmaktadır.  

Tarımsal yayım sürecinde grup yayım metodu olarak 
değerlendirebileceğimiz toplantılar şunlardır: 

2.1.1. Kuruluş toplantıları 

Belirli bir iş programı üzerinde konuşmak ve kararlar almak amacıyla 
yapılan toplantılardır (http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp). 
Kongre, genel kurul gibi kuruluş toplantılarında, geçmiş yılların faaliyetleri 
tartışılır ve sonraki yılların faaliyetleri planlanır. Kuruluş toplantıları, liderlik 
yeteneğinin gelişmesinde önemli rol oynar. Yayım uzmanlarının il yayım 
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programını hazırlamadan önce ve programın uygulanmasından sonra, sivil 
toplum örgütleri ve tarımsal amaçlı kooperatif yöneticileri ile yaptıkları 
değerlendirme toplantıları, yayım sürecinde kullanılan kuruluş toplantılarına 
örnek olarak verilebilir.  

2.1.2. Planlama toplantıları 

Yayım programlarının planlanması ve yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi 
amacıyla düzenlenen toplantılardır 
(http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp). Kuruluş toplantılarında 
alınan kararlar çerçevesinde düzenlenen bu toplantıların hazırlıkları, yayım 
uzmanları tarafından yapılır. Toplantıya, yayım uzmanlarının hazırladığı durum 
tespiti ve inceleme raporu okunarak başlanır. Bu tip toplantılarda amaç, hazır 
olan yayım program taslağını olduğu gibi onaylamak değil, taslağın enine 
boyuna tartışılarak, yapılacak işleri belirlemek ve iş bölümü yapmaktır. Bu tip 
toplantılarda karar toplantıya katılan kişilerce verilmelidir. Yayım programının 
hazırlandığı toplantılar, yayım sürecinde kullanılan planlama toplantılarıdır. 

2.1.3. Hizmet içi eğitim toplantıları 

Aynı kurumda çalışan personelin, belli bir program dahilinde, birbirlerine, 
uzman oldukları konularda bilgilerini aktardıkları toplantılardır. Yayımcı, bu 
toplantılarda hem bilgi alan hem de bilgi veren konumundadır. Başarılı bir çiftçi 
toplantısının arka planında iyi organize edilmiş hizmet içi eğitim toplantıları 
vardır. Hizmet içi eğitim toplantılarının yayımcının hitabetine ve tecrübe artışına 
olumlu katkıları olmaktadır. Eş değer konumdaki yayımcılar bu toplantılarla 
tecrübelerini paylaşırlar. 

2.1.4. Özel ilgi grubu toplantıları 

Özel bir konuya ilgi duyanların, bilgi alış verişi veya ortak problemlere 
çözüm aramak amacıyla, bir araya gelerek yaptıkları toplantılardır 
(http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp). Bu toplantılarda 
yayımcının, tarafları bir araya getiren ve fikirlerin paylaşıldığı zemini oluşturan 
bir rolü vardır. Bir ildeki yumurta tavuğu yetiştiricilerinin bir araya getirilmesi bu 
toplantılara örnek olarak verilebilir. Toplantılarda taraflarla ilgili bir problem 
incelenir veya mevcut durum analiz edilir. Yayımcının bu toplantıdaki rolü 
moderatörlüktür. 

2.1.5. Köy toplantıları 

Köy toplantıları, yayım elemanlarının koordinasyonunda ve önder 
çiftçilerin liderliğinde; çiftçileri, gençleri, köy kadınlarını bir araya getiren ve 
onların ortak sorunlarının tartışıldığı toplantılardır 
(http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp). Köy gençlerinin 
toplantıları, yetişkin çiftçilerin ya da köy kadınlarının ev ekonomisi, beslenme 
konularındaki toplantıları, bu tip toplantılara örnek gösterilebilir. Bu toplantılar 
yayım uzmanlarının çiftçilere aktüel bilgileri, kuruluş bilgilerini, genel tarımsal 
bilgileri aktardığı ve çiftçilerin problemlerinin tespit edildiği toplantılardır. Hedef 
grubun ilgi alanları farklı olabilir, önemli olan o topluluğun bir üyesi olmalarıdır. 
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2.1.6. Çiftçi toplantıları 

Önceden belirlenen bir grubu, belli bir konuda eğitmek amacıyla 
düzenlenen toplantılardır (Anonim, 2004). Bu toplantılarda amaç, toplantıya 
katılanlara bilgi vermek olduğundan, sonunda sınıf geçme ya da başka 
amaçlarla yapılan sınavlar söz konusu değildir. 

Tarımsal konulardaki yenilikler birden fazla çiftçiyi ilgilendirdiğinde çiftçi 
toplantıları yapılır. Çiftçi toplantıları bir veya daha fazla eğitim aracı kullanılarak 
uygulanan, sözel ağırlıklı bir grup yayım metodudur. Bu toplantılarda ortam; 
çiftçi ile yayımcının bir araya geldiği ve fikirlerin açıkça tartışıldığı ve analiz 
edildiği eğitici bir ortamdır.  

Çiftçi toplantıları şu amaçlarla yapılabilir: 

 Belli bir problemi gözden geçirmek, çözümler önermek ve yapılacak 
işlere karar vermek. 

 Belli bir grubu ilgilendiren konularda (bağcılık, arıcılık vs.) detaylı 
bilgi vermek ve tartışmak. 

 Çiftçilere demokratik bir faaliyete katılma alışkanlığı kazandırmak. 

 Çiftçilere grup içinde düşünme ve konuşma yeteneği kazandırmak 
(Anonim, 2004). 

Amaç ne olursa olsun, yayımcı faydalı olacağına inanıyorsa toplantı 
düzenlemelidir. Eğer çiftçiler bir toplantıya gelerek zamanlarının boşa gittiğini 
düşünürlerse, gelecek toplantılara gelmeyi reddedebilirler ve bu da yayım 
sürecinde kesintiler oluşturur. 

Çiftçi Toplantılarının Avantajları: 

 Kişi kişiye bir konuşma yerine, bir gruba sözle ve destekleyici eğitim 
materyali ile bilgi verilir. 

 Toplantıda, kişisel tanışma ve karşılıklı güven oluşturulur. 

 Özel ilgi ve problemleri olan gruplara kolayca ulaşılır. 

 Kamuoyunun dikkatini çeken konulara değinilir. 

 Toplantıda verilen bilgilerin grup tarafından benimsenmesi 
gözlenebilir. 

2.1.6.1. Toplantının planlanması 

Bir yayım hizmetinin en önemli aşamalarından biri de planlamadır. İyi bir 
planlama için şu soruları cevaplamalıyız (Anonim, 2004): 

 Katılımcılar kimler? 

 Katılımcıları en iyi ne zaman bir araya getirebiliriz? 

 Ulaşım sağlanabiliyor mu? 

 Yayım elemanı, uzman veya diğer elemanlar ne kadar zaman 
ayırabiliyor? 
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 Toplantıyı en iyi nasıl duyurabiliriz? 

 Hangi ekipman ve malzemeye ihtiyaç var? 

 Uzmanların toplantı hakkında görüşleri nedir, istedikleri bilgi ve 
hazırlık var mı? 

 Ne gibi lokal bilgilere ihtiyaç var? 

 Gündem oluşturulacak mı, katılımcılara bildirilecek mi? 

 Toplantıda başkan olacak mı, kim başkan seçilecek? 

 Toplantıda kayıt tutulacak mı? 

 Toplantının değerlendirilmesi yapılacak mı? 

 Toplantının sonucu ne olacak, sonuçları medyada nasıl bir etki 
sağlar? 

Toplantının Gündemi 

Toplantının amacı ve gündemi net bir şekilde belirlenmelidir. Gündem 
katılımcılarla ilgili olmalı ve yayımcı konuya hakim olmalıdır. Gündem 
yayımcının uzmanlık konusuna göre değil, çiftçilerin ihtiyaçlarına göre 
belirlenmelidir. 

Katılımcı Grup 

Toplantının konusuna göre katılımcı grup tespit edilmelidir. Katılanların, 
sorunları, işletme büyüklükleri ve işletme donanımları yönünden benzer 
özelliklerde olması arzu edilir. 

Toplantıya katılacak kişilerin sayısının çok fazla olmaması tercih edilir. 
Bu konuda kesin bir rakam verilmemekle birlikte toplantıya katılanların, toplantı 
ortamına göre 20–30 kişiden fazla olmaması arzu edilir. Katılım bu sayıdan 
fazla olursa, katılanların fikirlerini açıklamaları veya tartışmaya katılmaları için 
yeterli zaman olmayabilir. 

Toplantının Zamanı  

Bir grup en uygun ne zaman bir araya getirilebilir? Yayımcı çiftçilerle 
yapacağı durum analizinde bunu çok iyi belirlemelidir. Toplantı zamanı, tüm 
katılımcılar için uygun olmalı, diğer olay ve faaliyetlerle çakışmamalıdır. Çiftçi 
işini yapma ile toplantıya katılma tercihi arasında bırakılmamalıdır. Çiftçi 
toplantıları için mutlaka çiftçinin uygun zamanları tercih edilmelidir. Yayımcı 
zaman konusunda gerekirse kendi zamanından fedakarlık yapabilmelidir.  

Toplantı Yeri 

Grup konuşmaları sessiz, rahat ulaşılabilen, merkezi bir yerde 
yapılmalıdır. Toplantı yeri; bilinen, gidilmesi kolay ve toplantı içeriğine uygun 
olmalıdır. Toplantı ortamında toplantı için gerekli imkanlar (alet ve ekipman) 
olmalıdır. Uzun sürecek konuşmalarda üyelere oturma olanağı bazen de masa 
ve yazma araçları sağlanmalıdır. Toplantının yeri ve alanı öyle seçilmelidir ki; 
çekingen konuklar bile toplantının havasına hemen girebilmelidir. 
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Kapalı mekan toplantı yerleri, katılımcıları alacak büyüklükte, ısı, ışık ve 
havalandırması yeterli yerler olmalıdır. Kesinlikle başka ilgi gruplarının olduğu 
yerler tercih edilmemelidir. Özellikle, kahvehane gibi, bazı katılımcıların oyun 
oynadıkları yerlerde toplantı yapılmamalıdır. Başka ilgi gruplarının, içerisinde 
oyun oynandığı sırada yapılan başarısız bir çiftçi toplantısını yapmamak, yayım 
sürecinin devamlılığı için daha iyidir. 

İçeriksel Hazırlık 

Yayımcı sahip olduğu bilgileri aktarmak için kendisini çok iyi ve özenle 
hazırlamalıdır. Yalnız konuşma aracılığı ile bilgi aktarımı dikkati pek 
çekmediğinden tahta, tebeşir ve göze hitap eden diğer sunumsal araçları 
dikkate alarak hazırlanmalıdır. Yapacağı konuşmayı önceden prova etmeli ve 
detaylar hakkında gelebilecek sorulara hazırlıklı olmalıdır. Sunumda 
açıklanamayan kör noktalar kalmamalı ve karmaşık konular için uygun görsel 
materyal hazırlanmalıdır Bunu geçiştiririz dediğimiz her nokta bizi toplantı 
sonuna kadar tehdit eder. Bu durum yayımcının konsantrasyonunu bozar. 
Bütün hazırlıklara rağmen yine de, toplantı sırasında açıklanamayacak bir konu 
ile karşılaşıldığında, içtenlikle daha sonra açıklanmak üzere katılımcılardan 
süre istenmelidir. 

Toplantıda ele alınacak konular mümkünse yazılı olarak toplantıdan önce 
grup üyelerine dağıtılmalıdır. 

2.1.6.2. Toplantının duyurulması  

Toplantının günü ve zamanı kararlaştırıldıktan sonra çiftçiye zamanında 
duyurulmalıdır. Katılanlar, konuşma öncesi konu hakkında bilgilendirilmelidir. 
Bu bilgilendirme, köydeki panoya yazılarak, anons edilerek veya önder çiftçiler 
vasıtası ile yapılabilir. Bu duyurular önceden yapılırsa katılımcıların hazırlıklı 
gelmeleri sağlanır. Yapılacak genel duyurularda hedef kitle kendisine hitap 
edildiğini hissetmeyebilir. Çiftçi toplantılarında genel duyurudan ziyade üretim 
gruplarına bizzat duyuru yapılması daha başarılı sonuçlar verir.  

2.1.6.3. Toplantının yürütülmesi 

Toplantının Yönetimi 

Toplantının yönetimini yayımcının üstlenmesi gerekir. Bazen toplantıyı 
yönetmek üzere bir oturum başkanı seçilir (yayım teşkilatı sorumlusu), 
konuşmaların yönlendirilmesi yöneticiye bırakılır. Yayımcı kendi konuşmasını 
normal süre içinde yapmalıdır.  

Yayımcı toplantıdan önce hedef grup temsilcileri ile bir ön konuşma 
yaparak, konu üzerinde fikir alış verişinde bulunmalıdır. Hedef grupla yapılan 
bu fikir alış verişlerinde yayımcı üyelerin tahminleri, varsayımları veya 
reaksiyonları, korkuları ve beklentiler konusunda gerçekçi bilgiler alabilir. 

Toplantının Süresi  

Toplantılar çok uzun sürmemelidir. Muhtemelen azami bir buçuk saat bir 
grup toplantısı için yeterlidir. Çok üretken kısa bir toplantı, saatlerce süren ve 
etkisini yitiren bir toplantıdan daha iyidir. Toplantı zamanında açılmalı, süre ile 
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toplantı bitişi başlangıçta söylenmeli ve programa titizlikle bağlı kalınmalıdır. 
İnsanlar ne zaman bitecek bu toplantı diye düşünmemelidir. 

Toplantı zamanında başlamalı ve zamanında bitirilmelidir. Toplantıya 
olan ilgi dağılmadan toplantının kapatılmasına çalışılmalıdır. 

Grup Konuşmalarının Yapılma Şekli 

Grup konuşmalarının tam zamanında önceden belirlenmiş saatte 
başlaması gerekir. Yayımcı hiçbir şekilde geç kalmamalıdır. Yayımcı köylünün 
her dakikasının çok kıymetli olduğunu bilmelidir.  

Konuşmanın başında, bu toplantının amacı ve günlük programı kısa 
olarak hatırlatılmalı. Yayımcı grubun isteklerine bağlı olarak programa 
eklentiler yapabilmelidir.  

Eğer yayımcıdan mesleki açıklamaları yapması istenirse, yayımcı bu 
isteğe uyarak, katılanları motive etmeli, konuları eleştirmeli, içerikli tartışmalı, 
kendi deneyimlerini sergilemeli ve katılanlarla birlikte sorunlara çözüm yolları 
aramalıdır. En iyisi çiftçilerin kendi sorunlarına yayımcının yardımlarıyla 
kendilerinin çözüm bulmasıdır  

İtirazlara, kanıtlanabilir bir biçimde yanıtlar verilmelidir. Çok hararetli 
tartışmalar programın devamına zarar verebilir ve yanlış anlaşmalara neden 
olabilir. Bu durumlarda tartışmaların sonuna değin beklemek daha doğru olur. 
Çünkü bu durumlarda çiftçiler içlerini boşaltmak ve umutsuzluklarını anlatmak 
isterler. Duygusal anlar bittikten sonra, yayımcı programa devam eder. 

Konuşmalarla ilgili değerlendirmeler yapılmalı, katkıda bulunabilecek 
kişilere doğrudan konuşma hakkı verilmeli, anlaşmazlığa neden olan noktalar 
açıklığa kavuşturulmalıdır.  

Toplantıya katılanlar eğer sinirli bir havaya ve kavga ortamına girmişlerse 
espri ve hoşgörü ile hava yumuşatılmalıdır, daha zorlu durumlarda 
konuşmalara kısa bir ara verilerek, tartışmalı ortam iyileştirilmelidir. 

Konuşma esnasında katılanlar kendilerini ne denli özgür hissederlerse, 
konuya katılım ve ilgi o denli fazla olur. Konuşmayı yöneten kişinin en önemli 
görevlerinden biri de utangaç ve çekingen kişilere konuşma cesareti 
kazandırmaktır. 

Konuşmaları yöneten kişi kendi resmi otoritesini kullanarak görüşlerini 
kabul ettirmekten kaçınmalıdır. O, kendi mesleki bilgilerini sergilemeli fakat 
grubu kararında özgür bırakmalıdır.  

Toplantı hiçbir zaman yayımcının öğretmen ve çiftçilerin de öğrenci 
olduğu bir sınıf havasında olmamalıdır.  

Yiyecek ve İçecek Temini 

Katılımcılar için toplantı süresine göre yiyecek ve içecek temin edilebilir. 

2.1.6.4. Yayımcının dikkat etmesi gereken diğer hususlar 

 Toplantının başlangıcında grup üyelerini ve misafirleri 
selamlamalıdır. 
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 Toplantı eğer köyde ise, köy imamı, muhtarı, öğretmeni ve diğer ileri 
gelenlerin de toplantıya katılımını sağlamalıdır. 

 Bilgi ve pratiklerin en iyi nasıl anlatılacağını ve en ilginç nasıl 
sunulacağını bilmelidir. 

 Toplantıda iyi bir diyalog kurarak, gereksiz, uzatmalı konuşmalardan 
kaçınmalıdır. 

 Toplantıda dinleyiciler tarafından zıt fikirler ortaya atılabilir. Bunlar 
çoğu zaman ikna olmazlar. Toplantıda bu kişileri ikna etmeye 
uğraşmamalı ve kesinlikle tartışmaya girilmemeli, “sizinle daha sonra 
bu konuyu görüşelim”, diyerek toplantının havasının bozulmaması 
sağlanmalı, dikkatler dağıtılmamalıdır. 

 Yayımcı toplantıya başlarken mutlaka sosyal destekçileri yanına 
almalıdır. 

 Toplantıda siyasi ve dini tartışmalara kesinlikle girilmemeli, kişileri 
rencide edici cümlelerden kaçınmalıdır. 

 Soru sorulmasını teşvik etmelidir. 

 Toplantı göze hitap eden eğitim araçlarıyla desteklenmeli ve 
özetlenerek sonuçlandırılmalıdır. 

 Yapamayacağı konularda söz vermemelidir. 

 Söz verdiği hususları mutlaka neticelendirmelidir. 

 Sıkıştığı zaman çaresizlik havası oluşturarak, yetkilileri kötüleme 
yoluna gitmemelidir. 

 Önemli kararları not etmeli ya da ettirmelidir. 

 Herkese teşekkür ederek toplantıyı kapatmalıdır. 

2.2. Çiftçi Kursları 

Amacı, çiftçi ailelerine, tarımın her dalında yeni bilgi ve tekniklerin 
öğretilmesi ve böylece daha kaliteli ve ucuz tarımsal ürün elde etmek, bu 
ürünleri faydalı şekilde değerlendirerek, hayat seviyelerinin yükseltilmesine 
yardımcı olmaktır. Kurslar, tarımın ve ev ekonomisinin her dalında çiftçileri 
eğitmek amacıyla düzenlenen bir grup yayım metodudur 
(http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp). Çiftçiler için düzenlenen 
kurslarla genellikle temel bilgiler verilse de, temel amaç uygulamaya dönük 
bazı tekniklerin öğretilmesidir. (Örneğin makine ile sağım, meyve ağaçlarının 
budanması). Bu nedenle kurslarda yayım sürecinin en önemli konuları işlenir.  

Tarımsal yayım sürecinde kursların süresi yarım gün ile altı ay arasında 
değişebilir. Süre olarak baktığımızda kursları uzun süreli ve kısa süreli kurslar 
olarak sınıflandırabiliriz.  

Uzun süreli kurslarda, kursiyerlerin bulundukları sosyal çevreden 
uzaklaşmaları verimliliği artırır. Bu nedenle yayım sürecindeki uzun süreli 
kurslarda, eğitim merkezleri tercih edilmelidir. Ülkemizde kırsal alanda yaşayan 
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çiftçi nüfusunun fazlalığı göz önüne alındığında, bütün çiftçilere eğitim 
merkezlerinde kurs vermek zaman ve maliyet açısından imkansızdır Bölgede 
gerçekten önderlik yapabilecek, tarımsal problemlere duyarlı, önyargılardan 
uzak ve konusunda başarılı olabilecek çiftçiler özenle seçilerek, eğitim 
merkezlerinde, uzun süreli kurslara tabi tutulabilirler.  

Uzun süreli kursa tabi tutulan çiftçiler, mutlaka sınava alınmalı ve başarılı 
olanlar ciddi anlamda belgelendirilmelidir. Bu belgelerin tarımsal 
desteklemelerde öncelikli hale getirilmesi tarımsal yayım sürecini olumlu yönde 
etkileyecektir. Uzun süreli kurslar katılımcılar arasında meslekte bir 
uzmanlaşmayı da beraberinde getirecektir. Bu kurslardan mezun olanlar artık 
aşı ustası, budama ustası, operatör olarak tanımlanabilecektir. 

Eğitim merkezlerinde uzun süreli kursa alınamayan diğer çiftçiler için 
kendi bölgelerinde kısa süreli çiftçi kursları düzenlenebilir. Pratik olarak günü 
birlik kurslara kısa süreli kurslar diyebiliriz ve bu kurslar çiftçilerin kendi 
yerleşim birimlerinde rahatlıkla düzenlenebilir. Yedi günü geçen kurs süreleri 
için eğitim hizmetlerinin daha rahat yürütülebileceği, eğitim merkezleri tercih 
edilmelidir. 

Çiftçi kursları yüksek maliyetli bir yayım metodu olduğundan, yayım 
hizmetleri açısından kursa, en yüksek faydayı elde edebilecek ve öğretilenlerle 
bölgesini etkiyebilecek kişiler çağrılmalıdır. 

2.1.1. Kursun aşamaları 

Başarılı bir kurs süreci için yapılacak iş ve işlemlerin belli bir sıra 
içerisinde yapılması gerekir: 

Konu Seçimi 

Kurslar genel olarak tek bir konu üzerine açılmalıdır. Tarımsal yayım 
sürecinde değerlendirilebilecek kurs başlıkları aşağıda verilmiştir. İhtiyaç 
olması durumunda bu başlıklar alt başlıklara ayrılmak sureti ile detay kurslarda 
düzenlenebilir. Temelde dikkat edilmesi gereken husus kurs konusunun, o 
bölgede bir ihtiyaç olması ve yayımcı tarafından, bir grup yayım metodu olarak 
kullanılmasına karar verilmesidir. Kurs konusunun il yayım programında 
belirlenen problemler ile ilintili olması istenebilir (Tarımsal Yayım El Kitabı, 
1988). 

 Bitkisel üretim kursları (tarla, bağ- bahçe, çayır- mera,zirai mücadele 
vb.) 

 Hayvansal üretim kursları ( büyükbaş, küçükbaş, küçük evcil 
hayvanlar, su ürünleri vb.) 

 Kooperatifçilik kursları 

 Tarımsal mekanizasyon kursları 

 Toprak muhafazası, sulama kursları 

 Ev ekonomisi kursları 

 İhtiyaç duyulan diğer konularda düzenlenecek kurslar. 
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Kursiyer Seçimi 

Kursların başarısı için kursiyerler kendi aralarındaki ve yayımcı ile 
kursiyerler arasındaki uyum çok önemlidir. Düzenlenecek bir çiftçi kursu için 
seçilecek kursiyerler: 

 Bilgi almaya hazır, ön yargılardan uzak, hedef kitle içerisindeki 
kişilerden seçilmelidir. 

 Hedef grubun örgütlenmesinde etkin kişiler tercih edilmeli. 

 Geleneksel ve sosyal açılardan etkin kişiler tercih edilmeli. Bu 
insanlar kendi güçleri sayesinde, yayım hizmetlerine yönelen 
eleştirileri bertaraf ettikleri gibi yayım hizmetleriyle birlikte olmaları 
halkın bu gibi konulara ilgi duymalarını da sağlar.  

 Tarım dışı meslekleri olan tüccarlar, esnaflar, öğretmen, imam, 
köyde devlet memurları gibi yeniliğin uygulanmasında belirli rolleri 
olanlar gruba dahil edilebilir. 

 Kursiyerler reşit olmalı, kurs konusunda üretici olmalı. 

 Bunların dışında eğitim merkezlerinde düzenlenecek kurslarda 
mevcut mevzuat dikkate alınarak kursiyer seçimi yapılır. 

Kurs Yeri Seçimi 

Kurs yeri planlanırken kursiyerlerin ekonomik ve sosyal şartları, 
yayımcının ve yayım teşkilatının şartları, kursun konusu ve süresi önemli 
kriterlerdir. Kursun verimliliği açısından kurs yeri: 

 Kısa süreli kurslarda her kurs kendi köyünü kapsamalı. Eğer birkaç 
köy birlikte düşünülüyorsa ulaşım olarak merkezi konumda ve teknik 
donanım olarak en iyi durumda olan köy seçilmeli. 

 Köylerdeki okullar ve köy odaları ideal kurs alanlarıdır. Özellikle köy 
odalarında kurs düzenlenirken bu alanın kesinlikle kurs süresince 
kursa tahsisi sağlanmalı. Kurs süresince başka amaçla 
kullanılmamalı.  

 Kurs yeri mutlaka kursiyerlerle etkin iletişimi sağlayacak şekilde 
tasarlanmalı. Kursiyerler, kurs süresince bir eğitim ortamında 
olduklarını hissetmeli. 

 Köy kahveleri kursa tahsis edilse bile bizim için en son tercih edilen 
kurs yerleri olmalıdır. 

 Kurs yeri ders araçları yönü ile takviye edilebilmelidir (tepegöz, 
projeksiyon, uzatma kablosu, tahta vb.). 

 Her kurs için konusuna göre uygulama alanları tahsis edilmelidir.  

 Kısa süreli çiftçi kurslarında yayımcının köylere intikal sorunu, 
kursiyerlerin konaklama ve ulaşım sorunlarından daha kolay 
çözülebilir.  
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 Kurs yeri fiziki olarak yeter büyüklükte, ısınma, iklimlendirme gibi 
şartları uygun, kursiyerin bedeni olarak rahat edeceği bir yer 
olmalıdır. 

Hazırlık Safhası 

Yayım metotlarının tamamında olduğu gibi, çiftçi kurslarında da iyi bir ön 
hazırlık başarının olmazsa olmazıdır. Kurs hazırlığı sırasında;  

 Yayım uzmanları konularına ayrıntılı bir şekilde hazırlanmalıdır. 
Birden fazla yayımcının görevli olduğu kurslarda yayım uzmanlarının 
her derse beraber girmeleri ve birbirlerinin yardımcı hocalığını 
yapmaları grup üzerinde olumlu etki yapar. Birden fazla yayımcının 
kursa katılacağı durumlarda, yayımcılar birbirlerinin anlatacakları 
konular hakkında bilgisi olması gerekir.  

 Yayım uzmanları bölge ve kursiyerler ile ilgili yaptıkları durum 
analizini tekrar gözden geçirmeli, kursiyerleri tek tek incelemelidir. 

 Kursta kullanılacak araç, gereç, grafik resimler ve sunumlar önceden 
hazırlanmalı ve kurstan önce prova edilmelidir. 

 Kurs yeri, yayım uzmanları tarafından son hali ile önceden görülmeli 
ve kurs başlamadan önce en son kurs yerinin kapısını yayım 
uzmanları kapatmalıdır. 

 Uygulama için gerekli ise traktör, biçerdöver gibi araçların mutlaka 
önceden nereden temin edileceği belirlenmelidir. 

 Kursiyer listesi ve ders programı kursun yapılacağı ortamda ilan 
edilmelidir. 

 Yayım uzmanlarının kullanacağı sunum araçları, kurs başlamadan 
önce, çalışır durumda hazır olmalıdır. 

Uygulama Safhası 

 Kursta anlatılacak konular, kursiyerlere ayrıntılı ve anlaşılır olarak 
anlatılmalıdır. Kursda resim, grafik, tablo gibi görsel öğelere yer 
verilmelidir.  

 Anlatılan konuların uygulaması eğiticiler tarafından yapılarak 
gösterilmelidir. 

 Konuların uygulaması gerekli emniyet tedbirleri alınarak, kursiyerlere 
bizzat yaptırılmalı.  

 Kurslarda anlatılan konularla ilgili pratik yapmak amacıyla işletme 
gezileri düzenlenmesi yararlı olur. 

 Kursiyerlerin gezi ile ilgili bir rapor hazırlamaları istenmeli. 

 Kurslarda ders arasında mutlaka dinlenilecek ve çay ihtiyacının 
karşılanabildiği bir ortam oluşturulmalıdır. 
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Kursun Sonuçlandırılması 

 Kursun başlangıcında bir ön test, sonunda bir son test yapılmalıdır. 

 Kursun sonunda yapılacak son test konunun özelliğine göre 
uygulamalı olarak da yapılabilir. Bu testlerde kursiyerler arasında 
başarıyı yükseltecek tatlı bir rekabet ortamı oluşturulabilir. 

 Mümkünse kursun başlangıcında ve bitiminde tören düzenlenmeli, 
kursta başarılı olanlar ödüllendirilmelidir. Kursa katılanlara belge 
verilmeli. 

 Kurslar yayım sürecini olumlu etkileyecek izlenimlerle kapatılmalıdır. 

2.2.2. Çiftçi kurslarında dikkat edilecek diğer hususlar 

 Köylerde düzenlenen kurslar yarım günden az olmamalı. İhtiyaç 
duyulduğunda bu gibi kurslar birkaç hafta devam edebilir.  

 Kısa süreli kurslarda genelde kursiyerlere izin verilmez. 15 günlük 
kurs süresi için 1 gün, üç haftalık kurs süresinde 2 gün, bir ay ve 
daha fazla kurs süreleri için 3 gün izin verilebilir. 

 Üç aydan uzun sürecek, yatılı kurslar iki bölüm halinde düşünülebilir. 
Bölüm aralarında kurs sürecini olumsuz etkilemeyecek bir veya iki 
hafta ara verilebilir. 

 Kurs ders saatleri 45’er dakika olarak planlanır, aralarda 15 dakika 
ara verilir ve günlük 6–8 saat arasında ders işlenir. Ders sürecinde 
uygulama ve teori dengesi gözetilir. Program eğitimin başından 
sonuna kadar belli bir akıcılıkta düzenlenir. 

 Yatılı kurslar ortalama 25 kişi ile açılır. 10 kişiden az olursa kurs 
açılmaz. Yatısız köy kurslarında sayının azlığı önemli değildir. Yayım 
teşkilatının verimli olacağına inandığı her yerde kurs açılabilir.  

 Serbest saatlerde sosyal faaliyetlerle, kursiyerlerin grup olma 
olgusuna ve sosyal yönden gelişmesine yardım edilir. 

 Eğitim merkezinde düzenlenecek yatılı kurslarda, kurs müdürlüğü, 
kursiyerlerin yemek ve konaklama ihtiyaçlarını karşılar. Prensip 
olarak kursiyerlerin kendi masraflarını karşılaması esastır.  

2.3. Panel 

Panel, grup yayım metodu olarak kullanılabilecek modern bir toplantıdır. 
Aynı konu hakkında kısıtlı sayıda (4–8) uzmanın kısa konuşmalar veya 
tartışma yapmasıdır. Her bir panelist aynı konunun değişik alanlarını sunar. Bir 
panel belli bir konuda gruba bir seri enformasyon sunar. Panele katılanlar 
panelistler arasındaki ilişkiyi yakalayarak onlara sorular sorarlar ve bu şekilde 
konu derinlemesine irdelenir. Bir panelde panelistlerin konularını sunmaları ve 
gelecek soruları cevaplamaları için yeterince zamanın olması gerekir. 
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Panelin başarısı için; 

 Panelle ilgili duyurular zamanında yapılmalı, davetiyeler zamanında 
yerine ulaştırılmalıdır. 

 Panelle ilgili bastırılan afiş ve pankartlar hedef kitlenin görebileceği 
yerlere asılmalıdır. 

 Panelin konusuna uygun bir slogan geliştirilmelidir. 

 Panel konusu kesinlikle bölge ve katılımcıların geriye dönük veya 
ileriye yönelik bir problemi ile ilgili olmalı, bölgeyi ve bölge insanını 
ilgilendirmelidir. 

 Panel konu başlığı çarpıcı, merak uyandırıcı aynı zamanda konuyla 
ilgili olmalıdır. 

 Tarımla ilgili bir panelde, tarım teşkilatının, konuyla ilgili o bölgedeki 
en yetkilisinin panelist olması olumlu olarak değerlendirilebilir.. 

 Panelistlerin bölgeyi tanıyan, o bölgeden yetişen akademisyen veya 
bürokratlar arasından olması panele ilgiyi artırır. 

 Oturum başkanı panelistler ve katılımcılar tarafından genel kabul 
gören birisi olmalıdır. 

 Başkan giriş konuşmasını yaptıktan sonra panelistleri kısaca 
tanıtmalıdır. 

 Konuşmalar nutuk veya ders havasında geçmemeli, panelistler 
birbirleri ile sohbet ediyormuş havasında sunumlarını yapmalıdır. 

 Panelistler konudan uzaklaştıklarında ve süreyi aştıklarında başkan 
bir soru veya girişle sözü diğer paneliste vermelidir. 

 Başkan panelin başarısından birinci derecede sorumludur. Paneli 
ilginç kılacak bir giriş yapmalı, uzlaştırıcı ve tamamlayıcı bir tavırda 
olmalıdır. 

 Başkan sorular ve cevaplarda anlaşılmayan yerler olduğunda soruyu 
pekiştirmeli, gerekirse cevapları özetleyerek tekrar etmelidir. 

 Konuşmacılara ve dinleyicilere 45 dakika süre tanınır, panelin 
dinamizmi açısından sunuşlardan hemen sonra dinleyicilere soru 
imkanı verilmelidir. 

 Panel saati insanların işlerini terk edebileceği saatler olmalıdır.  

 Panelistlere bir plaket veya katılım belgesi verilmesi panelistleri 
onure eder. 

 Panel diğer grup yayım metotlarından, tarla günü, sergi veya teşvik 
müsabakası ile sıralı bütünlük içerisinde yapılırsa ilgi daha yoğun 
olur. 
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2.4. Demonstrasyonlar (Gösteriler) 

Demonstrasyonlar (gösteri) grup yayım metodu olarak, tarımsal yayım 
sürecinde fazlaca kullanılan ve iyi kullanıldığı takdirde çok önemli ve yararlı 
olan bir uygulamadır. Bir tekniği, bir çalışmayı, bir uygulamayı, konuyla ilgili kişi 
veya gruba göstermek suretiyle onları bilgilendirmeye yarayan, tutum değişimi, 
bilgi değişimi ve beceri kazandırma açısından önem arz eden bir faaliyettir 
(Anonim, 2004). 

Demonstrasyon, bir işin nasıl yapılacağını, yeni bir ürün veya bir 
yöntemin nasıl kullanılacağını öğretmek, denenmiş bir yeniliğin o bölgede 
uygulanabilir olduğunu göstermek, bir hususta karşılaştırma imkanı vererek 
insanları ikna etmek üzere itina ile hazırlanmış pratiğe ve göze hitap eden 
tarımsal bir gösteridir. Denenmiş bir teknik veya pratiği mahalli şartlarda tekrar 
gösterme ve uygulama işlemi olan bu gösteri, uygun bir şekilde hazırlanmış 
sözlü veya görüntülü açıklamalar ve uygun yayım metotları ile takviye edilebilir. 

Demonstrasyonlar doğrudan doğruya katılımcıların gözüne hitap 
ettiğinden, görmenin öğrenmedeki etkisi nedeniyle yeniliğin üreticiye 
ulaştırılmasını sağlayan grup yayım faaliyetlerinden birisidir.  

2.4.1. Demonstrasyonların amaçları ve çeşitleri 

Amaçları: 

 Bir işin nasıl yapılacağını, yeni bir yöntem veya ürünün nasıl 
kullanılacağını çiftçilere öğretmek, 

 Bir yöntemin onu kullanmak üzere öğrenen için tatbik edilebilir 
olduğu hususunda güven sağlamak, 

 Öğrenmede ve bir yöntemin kullanılmasında ilgi çekmek, 

 Bir hususta insanları ikna etmek, 

 Yayımcı ile çiftçiler arsındaki ferdi münasebetleri geliştirmek, 

 Mahalli yayın ve basında söz etmeye değer başarılı deliller 
oluşturmak. 

Çeşitleri: 

Tarımsal yayımda kullanılan demonstrasyonlar içeriğine göre (gösteriler) 
basit ve  kompleks, uygulama süresine göre kısa süreli ve uzun süreli, 
uygulama  yapısına göre ise metot ve sonuç demonstrasyonu olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada en çok kullanılanı metot 
demonstrasyonu ve sonuç demonstrasyonu olup, özellikleri, amaçları ve dikkat 
edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

2.4.1.1. Metot demonstrasyonu 

Metot demonstrasyonu ile çiftçilere, yeni bir tekniğin, bir pratiğin, bir 
metodun nasıl olduğu veya nasıl yapılacağı gösterilir. Metot 
demonstrasyonları, konu uzmanları aracılığı ile çiftçilere yeni teknikleri ve 
becerileri tanıtmak ve öğretmek amacıyla kullanılır (Anonim 2004). 
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Metot demonstrasyonlarına örnek olarak aşağıdaki konular verilebilir. 

 Elma ağaçlarında modifiye lider budama nasıl yapılır? 

 Bağlarda yarma aşı nasıl yapılır? 

 Fidan nasıl dikilir? 

 Damla sulama yöntemi nasıl kullanılır? 

 Biçerdöverin tabla ayarı nasıl yapılır? 

 Sırık domateslerde uç-koltuk alma/askıya alma nasıl yapılır? 

 Buzağılarda boynuz köreltme işlemi nasıl uygulanır? 

 Hayvanlarda dış paraziter mücadele için banyo işlemi nasıl 
uygulanır? vb. 

Yayımcı metot demonstrasyonunu uygularken; muhtemelen demonstre 
edilen uygulamayı halihazırda kabul eden, ancak bu uygulamayı kendi 
kendilerine nasıl yapacaklarını bilmek isteyen çiftçilerle çalışır. Metot 
demonstrasyonu ile çok sayıda çiftçiye basit tarımsal beceriler açıklanabilir, 
uygulama yaptırılma imkanı bulunur. Demonstrasyon çalışmaları sırasında 
çiftçinin uygulamaya katılması verimliliği artırır. 

Metot demonstrasyonu geleneksel uygulamalar ile yeni uygulamalar 
arasındaki farkların çiftçiler tarafından daha iyi görülmesi ve kavranmasını 
sağlayabilmektedir. Bunun içinde iki uygulama arasındaki farkın şekil ve içerik 
olarak güçlü olması gerekir.  

Metot demonstrasyonlarının iyi bir şekilde gözlenebilmesi ve etkili 
olabilmesi için kurulan demonstrasyonun şekil ve içerik yönünden güçlü 
olmasının yanı sıra verilmek istenen mesajlar sade ve basit olmalıdır. Metot 
demonstrasyonlarında beceri kazandırma faaliyetleri önemli ve ön planda 
olduğundan demonstrasyonun planlanmasında öğretilmek istenen beceriler 
önceden belirlenmelidir. Bu aynı zamanda demonstrasyonda gerekli olacak 
araç-gereç v.b. hususların da tamamlanmasını sağlayacaktır.  

Demonstrasyonu, katılımcı gruba benimsetilmek istenen uygulamayı en 
iyi anlatacak kişi uygulamalıdır. Demonstrasyonu kuran (gösterici) işin nasıl 
yapıldığını sırasıyla, adım adım gösterir ve izah eder. Katılımcılar (gösteriyi 
izleyenler) işin nasıl yapıldığını bizzat görür ve bu sırada anlatılanları dinler. 
Anlamadıkları hususlar olursa sorarlar. Bu sayede demonstrasyonu kurulan 
konu öğrenilmiş olur ve katılımcıların kendi yeteneklerine güveni artar. 

Metot demonstrasyonlarında ideal olan, demonstrasyona katılan her bir 
kişiye uygulama yapma imkanı vermektir. Ancak zaman açısından buna 
çoğunlukla imkan olmadığından birkaç kişiye uygulama yaptırılır. Bu faaliyeti 
uygularken konuyu gösterecek kişinin yapılacak işi anlatması, katılımcıların 
önünde bizzat uygulaması ve katılımcılara da uygulatacağını belirtmesi 
(Yayımcı anlattıktan sonra, uygulatacağını belirtmezse, katılımcılar ilk önce 
dinleme yerine uygulamaya yönelecektir) ve katılımcılara uygulatması 
demonstrasyona katılanların gösteriye olan ilgisini artıracaktır. Katılımcı sayısı 
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planlanırken; sayının çok fazla olması durumunda, gösterilen hususu görme, 
dinleme ve uygulama açısından bazı olumsuzluklar yaşanabileceği 
unutulmamalıdır. Bu olumsuzlukların aşılması için grup bölünebilir veya 
uygulama ikinci gün tekrar edilebilir. 

Metot demonstrasyonları görme, dinleme, görüşme ve katılım nedeniyle 
grubu faaliyete teşvik eden ve az masrafla uygulamalarda değişim sağlayan bir 
faaliyettir.  

Metot demonstrasyonlarının başarılı olması için dikkat edilmesi gereken 
temel hususlar şunlardır (Anonim, 2004): 

 Metot demonstrasyonu için uygulanacak konu çok iyi seçilmelidir. Bu 
sayede hangi faaliyet amaçlarına ulaşılacağı belirlenmelidir. Tavsiye 
edilecek metodun veya pratiğin gerekli olduğuna ve önemine önce 
yayımcı kendi inanmalı ve çiftçilerin bunu uygulama imkanlarının 
olduğunu bilmelidir.  

 Yayımcı gösteriyi uygulayacak kişi olarak, uygulanacak metot veya 
pratik hakkında mümkün olan en fazla bilgiyi edinmelidir. 

 Yayımcı konuyu önce önder çiftçilerle görüşerek onların konuya olan 
yaklaşımlarını tespit etmeli, gerekiyorsa yardımlarını isteyerek, 
gösteriyi onların tarla, bahçe veya ahırlarında düzenlemek üzere 
onları ikna etmelidir.  

 Gösteri için gerek duyulacak malzeme, araç veya ekipman önceden 
hazırlanmalıdır. 

 Konunun katılanlara sunulması bölümlere ayrılarak yapılmalıdır. Bu 
hem gösterici hem de katılımcılar (öğrenen kişiler) için kolaylık 
sağlar. 

 Gösteri işlemi daha önceden birkaç kez prova edilmelidir. Bu sayede 
yapılacak iş ve anlatım kontrol edileceği gibi, ekipman ve 
malzemenin de tamam olup olmadığı anlaşılır. 

 Gösteriye; hangi konunun, niçin gösterileceği açıklanarak başlanır ve 
adım adım yapmak suretiyle uygulama, katılanlara gösterilir. 

 Gösteri sırasında anlaşılması zor olan bölümler varsa buralarda 
durmak suretiyle anlaşılıp anlaşılmadığı sorulmalıdır. 

 İmkan varsa ideal olan katılımcı herkesin metodu tam olarak 
öğreninceye kadar tekrarlaması temin edilmelidir. İmkan yoksa 
katılımcılardan arzu edenlere metot veya pratik tekrar ettirilmeli, 
uygulatılmalıdır. 

 Gösteriye katılan çiftçi sayısı fazla ise gösteriyi herkesin görmesi 
için, katılımcıları gruplara ayırarak gösteri tekrarlanmalı 

 Gösterici ile gösteriye katılan çiftçiler arasında fazla uzaklık 
olmamalı, göstericinin konuşması dinleyiciler tarafından rahatlıkla 
duyulmalı. 
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 Gösterici yapacağı işe ve kullanacağı ekipmanlara uygun kıyafetler 
giymiş olmalı. 

 Gösteriyi bitirirken yapılan işlem özetlenmeli, ihtiyaç duyulan 
malzeme ve araçlar tekrar söylenmelidir. 

 Gösteriye konu olan uygulama, mümkün olan en etkili kitle yayım 
vasıtaları ile haber şeklinde (gazete, radyo, TV) yayınlanmalıdır. 

 Yapılan uygulama benimsenmesi zor bir konu ise ve teknik olarak 
mümkün ise bir süre sonra tekrarlanmalıdır. Varsa anlaşılmayan bazı 
hususların anlaşılması veya ihtiyaç duyulan malzeme ve araçların 
temin edilememesi nedeniyle ortaya çıkan aksaklıklar bu sayede 
düzeltilmiş olur. 

 Gösteri yoluyla benimsetilen metodu uygulama sırasında çiftçilere 
yardımcı olmak amacıyla zaman zaman yapılacak ziyaretler, hata 
veya aksaklıkları gidermek için çok yararlı olur. 

 Gösterilen konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan basılı yayınlar 
demonstrasyon sonunda mutlaka dağıtılmalıdır. 

 Zaman uygunsa yapılacak işlemin uygulamadan önce teorik olarak 
anlatılması verimliliği artırır. 

METOT DEMONSTRASYONU UYGULAMASI 

ÖRNEK: Kavun Sineği Zararlısı Mücadelesinde İlaçlama Pompalarının 
Kullanımının Öğretilmesi 

Amacı ve İçeriği  

Demonstrasyon yoluyla çiftçilerin zararlı mücadelesinin amaçlarını 
öğrenmesi, ilaçlama pompasının kullanımını ilk olarak görmeleri, kullanmayı 
öğrenmeleri ve gelecek üretim sezonu için ilaçlama konusunda motive olmaları 
amaçlanmaktadır. 

 İlaçlama pompasının kullanımı ve bakımı 

 Zararlı mücadelesinin gerekliliğinin açıklanması 

 İlaç karışımlarının hazırlanması 

Hazırlık Çalışmaları 

a) Hedef kitle 

 Kavun sineği mücadelesinde ilaçlama makinesi kullanan 
ve kullanım hataları olan çiftçiler 

 Bir köyde kavun sineğinden muzdarip olan çiftçiler 

 8-12 kişilik grup 

b) Demonstrasyon yeri 

 İlişkilerin iyi olduğu bir örnek çiftçinin tarlası 
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 Kolay ulaşılabilir bir tarla 

 Yol güzergahında bir tarla 

 Kamu alanları 

c) Demonstrasyonun zamanı 

 Çapalamanın bittiği, iş yoğunluğunun az olduğu bir zaman 
(kavunlar fındık ceviz arası büyüklüğe ulaştığında) 

 Üç hafta sonra aynı grupla demonstrasyonun tekrarı 

 Demonstrasyonun başlangıcı sabah saat 09.00 

d) Gerekli araç-gereç, ekipman 

 Çalışır durumda bir ilaçlama pompası 

 Pompanın parçalara ayrılması için gerekli aletler 

 İlaç 

 Pompanın kullanma talimatını içeren bilgi notları 

 Karışımların hazırlanmasında kullanılacak ölçekler 

 Tahta 

 Zararlıların resimlerini içeren afiş v.b. materyal 

e) Yayımcının demonstrasyon için ön hazırlığı 

 İlaçlama pompasının çalışma ve kullanımı konusunun iyice 
öğrenilmesi 

 Demonstrasyon konusunda yapılacak çalışma ile ilgili 
alıştırma yapılması; pompanın parçalanması, tamiri, ilaç 
karışımının hazırlanması, ilaçları tesiri, kullanımı ve 
depolanması, ilaçlama sırasında uyulacak güvenlik 
önlemleri v.b. 

Demonstrasyonun Uygulanması 

 Demonstrasyon ortalama 2–3 saat sürecektir. Girişten sonra yayımcı 
katılımcılara ilaçlama pompalarını ve zirai mücadelenin faydasını 
açıklayacaktır. 

 Zararlıların tanımlanması ve bunların zararları afiş v.b. materyal 
yardımıyla anlatılacaktır. 

 Zararlıların neden olduğu verim düşüklüğü ve gelir azalmaları 
üzerine tartışma, 

 Pestisitlerin kullanımıyla zirai mücadelenin gerekliliğinin çok net bir 
şekilde açıklanması. 

 İlaçların zehir etkileri üzerine kısa bir açıklama ve zehirlerin insan ve 
evcil hayvanlar üzerine etkilerinin açıklanması. 
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 İlaçlama pompalarının tanıtılması sırasında her parçanın çok detaylı 
bir şekilde gösterilmesinden ve çalışma prensiplerinin 
detaylandırılmasından kaçınılmalıdır. Açıklamaların önemli konular 
üzerinde yoğunlaştırılması önemlidir. 

 Öncelikle doğru ilaç karışımının nasıl hazırlanacağı gösterilmelidir. 
Bunun için tavsiye edilen ölçü kapları ve karışım kovasına ihtiyaç 
vardır. Karışım hazırlandıktan sonra pompaya boşaltılır ve gerekli 
basınç oluşturulur. 

 Pompa düzeneğin hazırlanmasından sonra yayımcı pompayla 
birlikte belirli bir tempoda tarlada yürür. 

 Zehirlenme tehlikesine karşı maske takılmalıdır. 

 Demonstrasyon sırasında katılımcılara ilaçlama pompasını kullanma 
imkanı verilir. 

 Uygulamadan sonra katılımcılarla bir yarım daire oluşturmalı ve 
çiftçilere soru sormaları için fırsat verilmelidir. Bu safhada çiftçilerin 
sorularına çok dikkatli cevap verilmelidir. Çünkü bu safhada 
çiftçilerde yeniliğin kabul veya reddi konusunda bir ön karar 
oluşmaktadır. 

 Soruların cevaplanmasından sonra yayımcı basit olarak bakım ve 
kullanım kurallarını da göstermelidir (Örneğin memelerin 
temizlenmesi, ilaç tankının açılması-kapatılması, bağlantı yerlerinin 
monte edilmesi hareketli parçaların yağlanması). Bu çalışmalar da 
diğerleri gibi katılımcılara tatbik ettirilmelidir. 

 Yayımcı ilaçlama pompasının tam fiyatını mutlaka bildirmelidir. 
Birçok çiftçi pompayı kredi yoluyla alabileceği için kredi koşulları, 
kredi formunun doldurulması v.b konular önceden açıklanmalıdır. 

 Hazırlanan sirküler mektup ve broşürler demonstrasyon sonunda 
dağıtılmalıdır. 

Demonstrasyon Sonrası Çalışmalar 

Demonstrasyonun amacı, içinde bulunan üretim sezonu içerisinde diğer 
yayım faaliyetleri ile desteklenmelidir (Örneğin tarla günleri, sergiler, afişler ya 
da film gösterileri gibi) . 

Çiftçilerde pompanın alınması için karar oluştuğunda aşağıdaki yayım 
önlemleri söz konusu olacaktır. 

 Zararlı yoğunluğunun nasıl tespit edileceğinin ve ilaçlamaya başlama 
zamanının gösterilmesi, 

 Doğru depolama ve kullanım yoluyla ilaçların insan, hayvan ve 
bitkilere zarar vermesinin önlenmesi, 

 Arazi büyüklüğüne ya da zararlı yoğunluğuna göre ilaç ihtiyacının 
nasıl hesaplanacağının gösterilmesi, 



 
101 

 Küçük tamir ve bakım çalışmalarının gösterilmesi, 

 Bir ilaçlama planının, zararlı ve kullanılan ilaç miktarının öğretilmesi. 

2.4.1.2. Sonuç demonstrasyonu 

Sonuç demonstrasyonunun amacı, yeni bir uygulama veya tavsiyenin 
çiftçilerin yerel şartlarında uygulanabilir olduğunu göstermek ya da eski 
uygulamaya göre üstün olduğunu kanıtlamaktır. Sonuç demonstrasyonu 
yayımcının rehberliğinde, uygun bir çiftçi tarafından yürütülür. Böylece 
çiftçilerin yeni uygulama hakkında ikna edilmesine ve işletmelerinde 
uygulamalarının teminine çalışılır. Faaliyetin doğrudan doğruya göze hitap 
etmesi ve somut sonuçlarının ortaya konması (okuma-yazma oranının düşük 
olduğu ülkelerde) sayesinde okur-yazar olmayan kesimi oluşturan kişilere 
kolaylıkla ulaşma bakımından avantaj sağlar. Bu sayede üreticilerin önerilen 
teknoloji hakkında bilgi sahibi oldukları gibi öneriyi uygulamak için harekete 
geçmelerine yardımcı olmaktadır (Anonim, 2004). 

Başarılı sonuç demonstrasyonları çiftçilerin yayımcıya olan güvenlerini 
artırmada çok etkilidir. Bu nedenle yayım hizmetlerinde ilk kullanılan 
metotlardan biridir. Yazılı veya sözlü materyalden çok daha etkili ve ilgi çekici 
olan sonuç demonstrasyonları, ayrıca mahalli düzeyde önder çiftçilerin 
bulunmasına ve geliştirilmesine yardım edeceği gibi komşularına inanan ve 
mahalli düzeydeki başarılara değer veren çiftçileri de ikna eder. 

Sonuç demonstrasyonlarının; planlama, yürütme ve kontrol için fazla 
zaman gerektirmesi, uygulama başına masrafların yüksek olması, her zaman 
arzulanan özellikte çiftçi bulunamaması, iklim  şartları ve başka nedenlerle 
öğretim değerinin kalmaması (başarılı olamaması) olumsuz yanlarıdır. 

Sonuç Demonstrasyonlarına Örnekler 

 Yabancı ot ilacı uygulanmasının verime etkisi, 

 Farklı sulama yöntemlerinin verime etkisi, 

 Sertifikalı tohumluk kullanımın verime etkisi, 

 Farklı sürüm zamanlarının verime etkisinin karşılaştırılması, vb. 

Başarıya ulaşmak için sonuç demonstrasyonları dikkatli bir şekilde 
planlanmalı, sistemli bir şekilde yürütülmeli, bu iş için yeteri kadar zaman 
ayrılmalı, kayıtlar doğru bir şekilde tutulmalıdır.  

Sonuç Demonstrasyonlarının Başarılı Olması İçin Dikkat Edilmesi 
Gereken Temel Hususlar 

A) Sonuç demonstrasyonu dikkatli bir şekilde planlanmalıdır:  

Detaylı bir planlama yapmadan önce, şu soruları cevaplandırmak yararlı 
olur. 

 Gösteride tavsiye edilen, yenilik, sahip olunan imkanlara uygun 
mudur? 

 Bu yeniliği uygulamada önemli problemler nelerdir? 
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 Gösterinin amacı nedir? Eski ve yeni uygulamaları bir arada 
kullanarak sonuçları karşılaştırmak mı? Uygulanabilir olduğunu 
göstermek mi? Fotoğraf ve kayıtlara dayanan deliller elde etmek mi? 

A1) Yöresel ihtiyaçlar açısından amaçlar belirlenmelidir: 

Kurulacak olan demonstrasyonun amacının ne olduğu tam ve açık olarak 
bilinmelidir. Bunun için de hem yayımcının, o konuda ulaşmak istediği temel 
amaç, hem de o demonstrasyonun kurulmasındaki faaliyet amacının ne olduğu 
belirlenmelidir.  

Sonuç demonstrasyonu “örnek” verme suretiyle uygulanan bir eğitim 
metodudur. Gösterinin amacı bir yeniliği çiftçilere benimsetmek, yenilik 
konusunda onları ikna etmektir. O halde tavsiye edilen yeniliğin açık ve 
inandırıcı delillerini ortaya koymak gerekir.  

Yeni üretim yöntemleri ve yenilikler çiftçilere tavsiye edilmeden önce; 
yayımcılar, bu yöntemlerin ve yeniliklerin kullanımı konusunda yoğun olarak 
eğitilmelidirler. Yayımcı söz konusu yöntemin uygulanmasına teorik ve pratik 
olarak hakim olmanın yanı sıra bu yöntemin sürekliliği konusunda da ikna 
olmalıdır. Kurulacak demonstrasyonun sonucunda hedeflenen esas amacın ne 
olduğunun, bu yenilik veya yöntemin kime, nasıl fayda sağlayacağının 
bilinmesi ve önce yayımcının inanması gerekir.  

A2) Gösteri ilgili kişilerle planlanmalıdır: 

Amaca uygun hareket etmek ve tekerrürleri önlemek açısından planlama 
aşamasında ilgili taraflar yer almalıdır. 

Planlama aşamasında demonstrasyon kurulacak yerlerin belirlenmesi ve 
çiftçilerin seçilmesi ve çiftçilerle görüşülmesi gerekmektedir. 

Sonuç demonstrasyonları öncelikle çiftçi şartlarında kurulur. Ancak 
demonstrasyon kurmak için uygun çiftçi bulunmadığından mecburiyetten yayım 
servisinin arazisi kullanılır. Yayım servisinin arazisinin kullanılması bir 
dezavantajdır çünkü görünürlük ve çiftçi şartlarında uygulama ortadan kalkıyor. 
Demonstrasyon çiftçi arazisinde kurulduğunda her türlü işlem çiftçi tarafından 
yapılmalı, yayımcı sadece gerekli bakım ve işlemlerin zamanında yapılıp 
yapılmadığını kontrol etmelidir.  

A3) Detaylı bir yazılı plan hazırlanmalıdır: 

Uygulamaya başlamadan önce detaylı bir plan hazırlanmalıdır. Plan 
yaparken; gösterinin amacı ortaya konmalı, “kime ulaşılacak?”, “ne 
benimsetilecek?” Bu soruların basit cevaplarını veren bir düzen içinde 
uygulama planlanmalıdır. Başarısından emin olunan konular uygulanmalıdır. 

A4) Gerekli malzeme, alet-ekipman ve kaynakların varlığından emin 
olmak gerekir: 

Bu konu, hem demonstrasyonun kurulacağı çiftçi açısından hem de 
sonucu benimseyip uygulayacak diğer çiftçiler açısından düşünülmelidir. 

Planlamanın kontrolü açısından aşağıdaki soruların cevapları “evet“ ise 
daha sonraki safhalara güvenle geçilebilir: 
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 Demonstrasyona konu olarak seçilen yenilik, çiftçiler tarafından 
önemli ve değerli mi? 

 Demonstrasyonun başarılı sonuçlanacağına güvenimiz var mı? 

 Demonstrasyon çiftçilere inandırıcı deliller verecek mi? 

 Demonstrasyonu çiftçiler kolaylıkla izleyip anlayacak mı? 

 Demonstrasyonun amaçlarını ve yürütülmesini içeren yazılı bir plan 
hazırlandı mı? 

Temel olarak demonstrasyonlar sonuçları kesinleşmiş denemelere 
dayanmalıdır. Eğer etkiler ve sonuçlar konusunda emin olunmamışsa, bölgede 
başka denemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca denemeler, deneme 
istasyonlarının dışında normal işletme ve çiftçi koşullarında da uygulanmalıdır. 
Demonstrasyonlar tesadüfen geliştirilmemeli ve uygulanmamalıdır. Araştırma 
kuruluşlarına dayalı, tahmin edilebilir sonuçları olmalıdır. Demonstrasyonlar 
bölge şartlarına uyan başarılı tekniklerin uygulanmasını göstermelidir.  

B) Demonstrasyonun kurulacağı çiftçi isabetli bir şekilde seçilmelidir: 

Çiftçi seçimi, çiftçiler arasından, soruşturma, lider çiftçilerin kendisinden 
veya onlara sormak suretiyle tavsiyelerinden yararlanmak suretiyle yapılır. 
Çiftçilerin tavsiyelerine uymak daha sonra onların gösteriyle ilgilenmelerine 
yardımcı olur. Demonstratör çiftçi güvenilir, toplum içerisinde sevilen, sayılan 
önder çiftçi konumunda olmalıdır. Demonstrasyonu başarıya ulaştıracak araç 
ve imkana sahip olmalıdır.  

Geleneksel yayım anlayışında demonstrasyonlar genellikle zengin 
çiftçilerin arazilerinde kurulmaktaydı. Ancak bu çiftçilerin araç donanımlarının 
ortalamanın üzerinde olması bir dezavantaj oluşturur. Ayrıca bu çiftçiler 
yeniliklere karşı her zaman istekli olmayabilirler. Araştırmalara göre orta gelir 
grubundaki çiftçilerin arazilerinde kurulan demonstrasyonların diğer çiftçilerin 
üzerindeki etkisi daha yüksek olmaktadır. Çiftçilerin kendi işletmelerine benzer, 
yakın buldukları işletmelerde ve şartlarda kurulan demonstrasyonlar daha etkili 
olmaktadır. Demonstrasyon kurulacak çiftçi belirlenirken; 

 Gönüllüler seçilmeli: Gönüllü olanlar daha heveslidir ve projelerinde 
daha başarılıdırlar 

 Bağımsız ve dürüst kişileri seçilmeli: Toplulukta saygı gören kişileri 
dikkatlice araştırın aksi taktirde sadece kimsenin inanmadığı iyi bir 
demonstrasyon kurmuş olursunuz. 

 Liderler seçimeli: Topluluk lideri olarak saygı gören birini seçin. 

 Temsil eden (uygun) çiftçiler seçilmeli: Çiftçi hedef kitlenin temsilcisi 
ise demonstrasyon daha başarılı olur. Örneğin orta gelirli ailelere 
yönlendirilen demonstrasyon orta gelirli çiftçilerle yapılmalıdır. 

 Yardıma ihtiyacı olan çiftçiler seçilmeli: En başarılı demonstrasyonlar 
çarpıcı sonuçların elde edildiği demonstrasyonlardır. Çiftçinin zaten 
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uzman olduğu konuların demonstrasyonunun yararlı olma olasılığı 
daha azdır. 

Mükemmel bir çiftçi bulmak mümkün değildir. Hiç demonstrasyon 
yapmamaktansa mükemmel olmayan bir çiftçiye sahip olmak daha iyidir. 

C) Demonstrasyonun detaylı planı demonstrasyonun kurulacağı çiftçiyle 
birlikte yapılmalıdır: 

Demonstratör çiftçi çalışmanın en önemli unsurlarındandır. Başarı onun 
ciddiyetine ve dikkatine bağlıdır. Bizimle işbirliğine gönüllü bir kişiyi bulduktan 
sonra, onunla yapılacak işi ayrıntılı bir şekilde konuşarak planlamak gerekir. 
Onun ve bizim yapacağımız işler belirlenir. Gösteriyi adım adım geliştirirken 
neden böyle yapıldığı demonstratör çiftçiye açıklanmalıdır. Burada kontrol 
amaçlı şu soruların cevapları evet olmalıdır: 

 Demonstratör çiftçi demonstrasyonun amacını anladı mı? 

 Demonstrasyon işleminde kendi rolünü kavradı mı? Bazı kayıtları 
tutacağını biliyor mu? Diğer çiftçileri demonstrasyonu gezmeye 
teşvik edecek mi? 

 Demonstrasyonda bizim rolümüzü biliyor mu? 

 Hangi kayıtların kimin tarafından tutulması gerektiğini biliyor mu? 

 Yapılan planlama karşılaştırma kolaylığı bakımından kontrol imkanı 
veriyor mu? 

D) Demonstrasyona dikkatli bir şekilde başlanmalıdır: 

Detaylı plan hazırlandıktan ve her türlü tedbiri aldıktan sonra 
demonstrasyonun kurulması işlemine başlanır. İyi bir başlangıç başarı şansını 
artırır. Demonstratör ve komşu çiftçilerle birlikte demonstratör çiftçinin araç ve 
imkanlarını kullanmak suretiyle demonstrasyon kurulmaya başlanır. Ancak 
demonstrasyon konusu yeni bir tohum, ilaç veya alet ise bunun yayım servisi 
tarafından temin edilmesi doğaldır. Demostrasyon kurma aşamasının başarılı 
olabilmesi için aşağıdaki soruların cevabı evet olmalı. 

 Demonstrasyon başladığında orada bulunduk mu? 

 Demonstratör çiftçiye gerekli olan malzemeyi teminde yardımcı olduk 
mu? 

 Demonstrasyonu tanıtan ve açıklayan levhalar konuldu mu? 

 Kıyaslama için kontrol parselleri veya başka ölçüler tespit edildi mi? 

 Demonstrasyona yapılan masraf bir yere kaydedildi mi? 

 Demonstrasyona başlarken durum fotoğraf v.b ile kayıt altına alındı 
mı? 

E) Demonstrasyon düzenli bir şekilde izlenmelidir: 

Demonstrasyonun gelişme seyri, düzenli bir şekilde izlenmelidir. Bu 
ziyaretler demonstratör çiftçiye güven vereceği gibi, onun konuya ilgisini canlı 
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tutar. Ayrıca işlerin plana uygun yürüyüp yürümediği bu izleme ile anlaşılır. 
Demonstrasyon ile ilgili kayıtların tutulması için de bu ziyaretler gereklidir. Bu 
bölümde şu kontrol sorularının cevapları “evet” olmalıdır. 

 Demonstrasyon zaman zaman demonstratör çiftçi tarafından kontrol 
edildi mi?  

 Ziyaret tespit edilen tarihlerde yapıldı mı? 

 Demonstrasyon geliştikçe durum kayıt edildi mi? 

 Demonstrasyon kayıtları beklenene uygun mu? 

F) Kayıtlar doğru ve muntazam bir şekilde tutulmalıdır: 

Çalışma süresince kayıtlar tarihleri ile birlikte objektif bir şekilde 
tutulmalıdır. Gözlemler ve sonuçlar, tavsiye edilen yeniliğin benimsenmesi 
bakımından büyük önem taşımaktadır. Demonstrasyon sonunda yapılacak 
karşılaştırma ve çıkarılacak sonuç ne kadar inandırıcı ise o kadar başarıya 
ulaşılmış demektir. 

Gelecekteki tespitlerde gerçekçi sonuçlara ulaşmayı temin etmek 
amacıyla demonstrasyon alanları mümkün olduğunca tam bir şekilde ölçülmeli, 
demonstrasyon alanının sınırları görülebilir bir şekilde belirlenmelidir. 

G) Demonstrasyon sonucu duyurulmalıdır: 

Bir demonstrasyon ne kadar iyi planlansa, yürütülse ve sonuçlansa da 
arzulanan değişim çiftçilere benimsetilmedikçe amacına ulaşmış sayılmaz. 
Demonstrasyonu duyurmak, tanıtmak ve sonuçlarını göstermek için her türlü 
yayım metodu (grup yayım, kitle yayım ve bireysel yayım metotları) 
kullanılmalıdır. Bu bölümde şu kontrol soruları dikkate alınmalıdır. 

 Demonstrasyon gezi, tarla günü, toplantı, yazı ve resimlerle tanıtıldı 
mı? 

 Kıyaslama, çiftçileri inandırıcı bir şekilde yapıldı mı? 

 Arzu edenlere sonuçlar açıkça izah edildi mi? 

 Sonuçları duyururken, daha az masraf, daha çok ürün, zaman ve 
enerjiden tasarruf v.b. gibi avantajlı durumlar belirtildi mi? 

 Duyuru ve yayınlarda demonstrasyonun yeri ve kurulduğu çiftçinin 
adı belirtildi mi ? 

 Gösterilen konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan basılı yayınlar 
demonstrasyon sonunda dağıtıldı mı? 

 İlgi gruplarının katılımı sağlandı mı? ( Basın kuruluşları, kamu 
görevlileri, sivil toplum örgütü temsilcileri vb.) 

H) Demonstrasyon sonuçları değerlendirilmelidir: 

Daha sonra yapılacak faaliyetlere ışık tutması için, yapılanların hesabı 
ortaya konmalıdır. Aşağıdaki sorular bu amaçla yardımcı olabilir. 
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 Demonstrasyon, tavsiye edilen yeniliğin eskisinden üstün olduğunu 
veya yeniliğin yöreye uygun olduğunu açıkça ortaya koydu mu ? 

 Demonstrasyonun ekonomik değerlendirilmesi yapıldı mı? 

 Demonstrasyonu tahminen kaç çiftçi izledi? Tahminen kaç tanesi 
gösterileni benimseyip uygulama arzusu gösterdi? 

 Demonstrasyon daha önce uygulanmış mıydı, kaç kez? 

 Demonstrasyon gelecek yıl tekrarlanmalı mı? 

I) Demonstrasyonlarda başarının değerlendirmesi: 

Bir demonstrasyonun başarısının hızlı bir şekilde tespit edilmesi iki 
nedenle çok önemlidir.  

 Acaba demonstrasyon metot olarak doğru uygulandı mı? 
(Yayımcının uygun metot seçip seçmediğinin tespiti)  

 Acaba verilen bilgi çiftçilerde istenen davranış değişikliği meydana 
getirdi mi? (Demonstrasyonun hedef kitledeki etkisinin 
değerlendirilmesi) 

Gerekli çalışmaların daha sonra yapılabilmesi ve başarının 
değerlendirilebilmesi için demonstrasyonlarda katılımcı çiftçilerin isim ve 
adreslerinin tespiti önemlidir. Demonstrasyon sırasında ve sonrasında ortaya 
çıkan reaksiyonlara göre yayımcı ayrıca ek yayım önerilerinin yoğunluğunu 
tespit edebilir. Örneğin demonstrasyonun tekrarı, broşür ve afiş hazırlanması 
veya birebir yayım gibi. 

Demonstrasyon önder çiftçiler tarafından uygulanıyorsa yayımcının 
gözlemleri önemlidir. Demonstrasyonun etkilerinin tam olarak tespiti çok 
zordur. Ancak örnek olarak katılımcı listelerinden belirli sayıda çiftçi seçilerek 
gözlem yoluyla bu çiftçilerin yeniliği benimseyip benimsemediği 
gözlemlenebilir. 

SONUÇ DEMONSRASYONU UYGULAMALARI 

1. Parsellerin Ekiliş Şekli (Anonim, 2004): 

Demostrasyonda amaç hedef kitleye yeniliği göstermek ve bu yeniliğin 
üstünlüğünü kanıtlamaktır. Demonstrasyon sadece düzenlenen tarla günü ile 
gösterilmez. Kurulan demonstrasyonun özelliğine göre, gelişme evrelerinin 
değişik dönemlerinde çiftçilere kontrollü geziler tertiplenebilir. Bu tip geziler 
yayımcının kontrolünde olan incelemelerdir. Yoldan geçerken veya yapılan 
uygulamayı duyarak, demonstrasyonu görmek isteyen çiftçiler olabilir. 
Demonstrasyon kurarken yer seçimi ve parsellerin ekiliş şekli olabildiğince 
demonstrasyonu görünür kılmak  şekilde düzenlenmeli. Bunun için: 

 Demostrasyon mutlaka hedef kitlenin yaşadığı bölgede kurulmalı. 

 Demonstrasyon geliş gidişin yoğun olduğu il yolu, ilçe yolu veya işlek 
tarla yolu kenarlarına kurulmalı. 
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 Demostrasyon ile hedef yol arasında her hangi bir fiziki engel 
olmamalı, yoldan geçen bir kişi uygulamayı kolaylıkla görebilmeli. 

 Ekim yola göre dik olacak şekilde yapılmalı. Dik olarak yapılan 
ekimler yoldan daha iyi görülebilir ve uygulama neticesinde 
gösterilmek istenen farklılık daha net tespit edilebilir. Dik ekimlerde 
ziyaretçiler tarlayı ekim yönü istikametinde gezecekleri için kayıp 
daha az olur. Sıra arası mesafeler sıra üzeri mesafelerden her 
zaman daha fazladır. 

YANLIŞ      DOĞRU 

 

 

     

 

 

 

 

 

2. Parselin Yerleştirilmesi (Anonim, 2007): 

Demonstrasyon parseli öyle yerleştirilmelidir ki, ekim ve bakım 
uygulaması son derece kolay olsun, demonstrasyon sahasını gezmek 
isteyenler mevcut ürüne zarar vermeden alanı gezebilsin. Bunun için: 

 İdeal demonstrasyon parseli büyüklüğü 1 dekar dır  Parseller yola 
dik olacağından, ekimde yola dik olacaktır. Yol cephesinde traktörün 
rahat dönmesi için ekim yoldan 10 metre içeriden başlatılmalıdır. 

 Demonstrasyon parseli ile diğer ekili alan arasında çepeçevre 50 cm 
boşluk olmalıdır. 

 Demonstrasyon parselleri arasında 50 cm boşluk olmalıdır. Bu 
boşluklar geziler sırasında ürünün zarar görmesini engeller, aynı 
zamanda ziyaretçilerin daha rahat gezmesi sağlar. 
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 YANLIŞ     DOĞRU   

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ DEMONSTRASYONU ÖRNEKLERİ 

ÖRNEK: Buğdayda Erken Ekimin Geç Ekime Göre Üstün Olduğunu 
Göstermek 

Problem: 

Çiftçilerin pek çoğu eski bir alışkanlıkla sonbahar yağışlarını beklemekte 
ve yağış sonrası, geç ekim yapmaktadır. Bazı yıllar yağışların çok geç kalması 
veya uzun süre aralıksız yağması, ekimin kış başına kadar gecikmesine neden 
olmaktadır. Bu durumda geç kalan ekim, verimi önemli ölçüde azaltmaktadır. 
Yapılan çalışmalar kuruya yapılan (erken) ekimin, geç ekime göre yüksek 
verim sağlamada bir üstünlüğü olduğunu ortaya koymuştur. 

Amaç: 

Bu demonstrasyonun amacı, kuruya (erken) ekimin yağış sonrası (geç) 
ekime göre verim açısından daha iyi olduğunu göstermektir  

Uygulama: 

Birinci parsel, yani "Kuruya ekim (erken)" parseli, eylül ayının son haftası 
ile ekimin ilk haftası arasındaki dönemde ekilmelidir. İkinci parsel, yani "yağış 
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sonrası ekim (geç)" parseli ise kasım ayının ilk haftasından sonra ekilmelidir. 
Çeşit, tohum miktarı, gübre miktarı ve ekim metodu birinci parselde olduğu gibi 
uygulanmalı, değiştirilmemelidir. 

 

Y   O   L 

 

ÖRNEK: Mibzerle Ekimin Diğer Ekim Yöntemlerinde Üstün Olduğunu 
Göstermek  

Problem: 

Bölgede bazı yörelerde, mibzer kullanımının çok az olduğu, ekimin büyük 
oranda serpme yapıldığı bilinmektedir. Serpme ekim uygulayan çiftçilerin 
büyük bir kısmı tohumları pullukla kapatarak derine gömmektedir. Bazı 
çiftçilerde, bu işlem için kazayağı kullanmaktadır. 

Serpme ekimde fazla tohumluk kullanılmakta, özellikle fosfor hatalı 
uygulanmakta ve kapatma işleminin derin veya üniform yapılamaması sonucu 
yeknesak bir çıkış ve gelişme sağlanamamaktadır. 

Amaç: 

Bu demonstrasyonun amacı, mibzer ekimi ile farklı serpme kapama ekim 
metotlarını karşılaştırmak ve verimin yanı sıra özellikle ekonomik açıdan 
mibzer ile ekimin üstün olduğunu göstermektir.  

Uygulama: 

Birinci parsel, yani "Mibzer" parselinde uygun şekilde tohumluk ve gübre 
uygulamaları yapılarak parsel mibzerle ekilmelidir. 

İkinci parselde, yani "Serpme + Kazayağı" parselinde tohumluk ve gübre 
elle serpilerek üzeri kazayağı ile 5-7 cm derinlikte kapatılmalıdır.  

Üçüncü parselde, yani "Serpme + Pulluk" parselinde tohum ve gübre  
"Serpme + Kazayağı" parselinde olduğu gibi serpilmeli ve üzeri pullukla 15-18 
cm derinlikte sürülerek kapatılmalıdır. 
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ÇİFTÇİ ŞARTLARINDA DENEMELER 

1. Amacı: 

Denemeler, araştırma yapan çeşitli kişi veya kuruluşlarca geliştirilen veya 
ülke dışında geliştirilmiş olan, bitkisel veya hayvansal konularda bir yeniliğin 
mahalli şartlara uyup uymayacağını kontrol etmek amacıyla, araştırma 
kuruluşları veya dışarda yeniliği transfer eden kişi, kuruluşlar ve yayım 
kuruluşlarınca çiftçi şartlarında müştereken yapılan çalışmalardır. 

Araştırma kuruluşlarınca elde edilen veya ülke dışında elde edilen 
bilgilerin, çiftçilere geniş çaplı uygulatılmasından önce çiftçi şartlarında 
denenmesi gereği vardır. Çiftçiye intikal ettirilmesinde yarar görülen araştırma 
sonuçlarının veya ülke dışında transfer edilen yeniliğin çiftçi şartlarında 
denenmesi ile ilgili çalışmanın tüm teknik sorumluluğu araştırma kuruluşuna 
veya ilgili kuruluşa aittir. Yayımcı ilgili veya araştırma kuruluşuna çiftçi seçimi, 
uygulama sahası seçimi gibi konularda yardımcı olur. 

Yeni teknolojilerin çiftçi şartlarında denenmesi sırasında yapılan işlemler 
araştırmacılar tarafından, yayımcılara ve çiftçilere anlatılmalıdır. 

Çiftçi şartlarında yapılan denemeler tam bir grup yayım metodu değildir. 
Daha çok yayım metotlarına geçiş öncesinde araştırmacı yayımcı ve çiftçinin 
yapmış olduğu müşterek bir çalışmadır. İşleyiş bakımından 
demonstrasyonlardan önce yapılan bir ön çalışmadır diyebiliriz. Bu hali ile 
demonstrasyonlar ve çiftçi şartlarında yapılan denemeler yayım sürecinde 
karıştırılmaktadır. Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için çiftçi şartlarında kurulan 
denemelerin burada anlatılmasında yarar vardır. 

2. Uygulama Esasları: 

Konu Seçimi: 

Çiftçiye benimsetilmek istenen konunun isabetli bir şekilde seçilebilmesi 
için yörenin ekolojisi, çiftçilerin sosyo-ekonomik durumu, uygulanan tarım 
sistemi ve uygulama materyali olacak bitki ve hayvan ırkının özellikleri 
incelenmeli. Bunun için çalışmayı planlayan ithalatçı kuruluşun veya araştırma 
kuruluşunun elemanları, yerel uzmanların ön fikirlerinin etkisinde kalmadan 
yöreyi dolaşmalı, çiftçilerle konuşmalı, sürveyler yapmalı, girdi ve alt yapı 

      Parsel 1                   Parsel 2                    Parsel 3 
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imkanlarını değerlendirmeli. Bu çalışmalar gerek denemelerin kurulacağı 
yerlerin gerekse denenecek materyalin belirlenmesi için lüzumludur. Deneme 
yerleri yöreyi temsil etme kabiliyetinde olmalıdır. 

Çiftçi Seçimi: 

Çiftçiler öncelikle yörenin tarımsal sorunları hakkında bilgi sahibi olanlar 
arasından seçilir. Bu seçim sırasında yeniliklere açıklık, müşterek çalışmaya 
yatkınlık ve ön yargılı olmama gibi özellikler aranabilir. 

Denemenin Kurulması: 

Denemelerde benimsetilmek istenen yenilikle beraber, mümkün olduğu 
takdirde mevcut uygulama da kontrol amacı ile izlenecek ve 
değerlendirilecektir. Bunu şöyle açıklayabiliriz, yeni geliştirilen bir buğday çeşidi 
denenirken o yörede kullanılan geleneksel çeşit de denemede yer alır ve 
sonuçlar beraber değerlendirilir.  Deneme desenleri basit olacak, denemelerin 
hangi amaçla kurulduğu, gözlemlerin nasıl yapılacağı ve nasıl 
değerlendirileceği çiftçiye detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Girdi kullanımının 
çiftçi tarafından karşılanması istenebilir. Bu durumda deneme üretiminden elde 
edilen ürünün tamamı veya bir kısmı çiftçiye bırakılmalıdır. 

Değerlendirme: 

Denemeler; araştırmacılar, yayım uzmanları ve çiftçiler tarafından sürekli 
izlenecektir. Denemeye alınan ürünün üretimde artış, kalitede iyileşmeye 
sebep olup olmadığı, sonuç olarak net gelir artışı ile değerlendirilmeli, olumlu 
sonuçların geniş kitlelere yayılması için hemen demonstrasyon çalışmalarına 
başlanmalı. Olumsuz sonuçlar ise daha sonraki araştırmacılara ışık tutması 
için araştırıcılar tarafından raporlanarak arşivlenmeli. Deneme sonuçlarının 
değerlendirilmesinde üretilen ürünü girdi olarak kullanan kuruluşların 
temsilcisinin de yer alması sağlanabilir. 

 
Tablo 1. Çiftçi Şartlarında Kurulan Denemeler İle Demonstrasyonların Mukayesesi 

Sıra
No 

ÇİFTÇİ ŞARTLARINDA 
DENEMELER 

DEMONSTRASYONLAR 

1 
Araştırma sonunda yayıma 
geçiş adımıdır. 

Bir grup yayım metodudur. 

2 
Daha önce araştırma 
sahalarında denenmiş ümit 
verici alternatiflerdir. 

Daha önce, özellikle üretici şartlarında 
denenmiş üstün özellikli alternatif 
çözümlerdir. 

3 

Alternatif bir çeşit veya 
teknolojinin üretici şartlarında 
test edilerek teknik ve ekonomik 
sonuçlarının incelenmesidir. 

Teknik ve ekonomik üstünlüğü 
kanıtlanmış teknoloji veya çözümlerin 
üreticilere gösterilmesidir. 

4 
Amaca en uygun alternatif 
çözümü ortaya koymaktır. 

Amaca uygun çözümleri hedef kitleye 
göstererek benimsenmesini sağlamaktır. 

5 Teknik ve ekonomik sonuçları 
analiz edilmeden öneride 
bulunmak mümkün değildir. 

Teknik ve ekonomik sonuçları belli olan 
uygun çözüm önerisidir. 
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Tablo 1. Çiftçi Şartlarında Kurulan Denemeler İle Demonstrasyonların Mukayesesi 
(devam) 

Sıra
No 

ÇİFTÇİ ŞARTLARINDA 
DENEMELER 

DEMONSTRASYONLAR 

6 
Genelde araştırmacı ve konu 
uzmanlarına hitap eder. 

Üreticilere (çiftçilere) hitap eder. 

7 
Araştırıcı ve yayımcı birlikte 
planlar. 

Yayımcı planlar. 

8 
Denemenin yürütülmesinde 
sırası ile araştırıcı, yayımcı ve 
çiftçi sorumludur.. 

Demonstrasyonun yürütülmesinden 
yayımcı ve çiftçi sorumludur. 

9 

Yalnızca incelenen faktör veya 
faktör grubu araştırıcının 
kontrolünde olup, diğer 
işlemlerin çoğu yörede hakim 
olan yetiştirme tekniklerine göre 
yapılır. 

Zorunlu değil önemli olan verilmek istenen 
mesajdır. 

10 

Alternatiflerin çiftçi şartlarına 
uygunluğunu karşılaştırmak ve 
yöreye en uygun alternatiflerin 
tespit edilmesi için denemede 
üretici parseline mutlaka ayrı bir 
parsel olarak yer verilir. 

Verilecek mesajın üretici uygulamasına 
göre üstün olduğunu gösterebilmek ve 
ispatlayabilmek için üretici uygulamasına 
yer verilebilir. Üstünlüğü bariz bir 
uygulamada ise üretici uygulamasına yer 
verilmesi zorunlu değildir. 

11 

Denemelerde alternatif 
sayısından çok lokasyon 
sayısının artması önemlidir. 
Çünkü çiftçi şartlarında 
denemelerin amacı çeşitli 
şartlarda geçerli kalacak 
alternatiflerin belirlenmesidir. 

Aynı üründe birkaç problemi birden 
çözecek, aynı konuda birkaç 
demonstrasyon önemlidir. 

12 
Yer seçimi bölge ekolojisi ve 
işletmelerin temsil edilmesi 
esasına göre yapılır.  

Problemin yoğunluk kazandığı yere göre 
seçim yapılır. 

13 

Üretici yer seçimine göre 
önceliklidir. Seçilecek üretici 
önerilecek teknolojinin çözeceği 
problemleri iyi bilmeli ve görüş 
bildirebilmeli, üretici istekli 
olmalıdır. 

Yer seçimi üretici seçimine göre 
önceliklidir. Genellikle tüm üreticilerin 
görebileceği yerler seçilir. Önemli olan 
mesajın verilmesidir. 

14 

Denemeler sağlıklı bilimsel 
sonuçlar alınıncaya kadar 
sürdürülür (genelde 2-3 yıl). 

Verilen mesajı veya teknolojiyi birkaç çiftçi 
daha denemeye başlayıp, problem kabul 
edilinceye kadar veya dezavantajlı olduğu 
için üreticiler tarafından reddedildiği 
kesinlik kazanıncaya kadar devam edilir. 

15 

Yeni bir teknolojinin denemesi 
söz konusu olduğundan elde 
edilen sonuç bir yeniliktir. 

Demonstrasyon yeniliklerin yayılması 
yanında mevcut problemin çözümüne 
yöneliktir. Çözüm önerisi yeni olmayabilir. 
Önemli olan problemin yaşandığı bölgede 
çözümün yayılmamış olmasıdır. 
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2.5. Tarla (işletme) günleri 

2.5.1. Tanımı ve amaçları 

Tarla günleri, yayım sürecinde hedef kitleden oluşturulan bir gruba, bir 
veya birden çok işletmede, demonstrasyon alanında, araştırma kuruluşlarında 
yeni üretim materyalleri kullanıldığını göstermek ve kapsamlı bilgi vermek 
amacıyla kullanılan bir grup yayım metodudur. Tarla günlerinin klasik mekanı 
çiftçinin işletmesidir. Tarla günleri mekan olarak ele alındığında işletme günleri 
olarak da adlandırılabilir. Yayım teşkilatındaki kabul gören genel adı tarla 
günleri olduğundan, bizde burada bu metodu tarla günü olarak 
isimlendireceğiz. Tarla günleri; metot ve sonuç demonstrasyonları, kitle yayım 
vasıtaları ve bireysel yayım metotlarının kombine olarak kullanıldığı bir grup 
yayım metodudur (Anonim, 2004). 

Tarla günleri genelde günübirlik olarak düzenlenir. Ancak çok nadir de 
olsa birkaç günlük tarla günlerinin düzenlendiğini de görmek mümkündür. Tarla 
gününde yapılacak gösterim, genel anlamda bir yenilikle sınırlı değildir. 
İmkanlar ölçüsünde yeniliklerin ve başarıların hangi araç ve donanımlarla elde 
edildiği, hangi amaçlarla gerçekleştirildiği konusunda katılımcılara geniş bilgiler 
verilir. 

Tarla günleri kamu yayım teşkilatı tarafından, araştırma kurumlarınca, 
üniversiteler veya herhangi bir özel firma tarafından tertip edilebilir. Araştırma 
kuruluşları, üniversiteler veya firmalar tarafından tertip edilen tarla günlerine 
daha geniş katılım sağlanabilir ve konular mesleki dersler, filmler ve benzeri 
gösteriler ile takviye edilebilir. Film ve benzeri gösterilere olanak sağlamak 
amacı ile toplantı yerlerinin, katılanların oturmasına elverişli, film gösterileri için 
bir sahne veya tahta içerecek bir yer olmasına özen gösterilir. 

Tarla günleri, yayımcıların örnek oluşturabilecek bir işletmeyi 
saptamalarından sonra yayım kampanyası ile birlikte başlatılmalıdır. Tarla 
günleri bir durum tespiti yapılabilmesi için üretim sezonun başlangıcında 
yapılmalıdır. Ancak mümkün olduğunca fazla sayıda konunun çiftçilere 
gösterilebilmesi için üretim  periyodunun sona erdiği günlerde tarla günleri 
düzenlenir. Bunun iki yararı vardır, birincisi ürün elde edilmiştir, miktarı 
bilinmektedir  ikincisi ise tarla günlerinin yapıldığı günlerde çok sayıda ürünlerin 
üretim sonuçları da belirlenmiş ve hedef kitleye sunulmuş olur.  

Tarla günlerinin en önemli amaçları, yenilikleri benimsetmek, bu 
yeniliklere çiftçinin ilgisini çekmek ve çiftçilere problemlerin çözümü ile ilgili 
imkan tanımak, hedef kitlenin kişisel gözlem yapmasını sağlamak, başarılı 
tarım uygulamaları ile ilgili sorular sorulmasına izin vermek ve gayri resmi 
temasların olabileceği bir ortam oluşturmaktır.  

Aşağıdaki resimde buğdayda sırta ekim konusunda düzenlenmiş tarla 
günü görülmektedir. 
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2.5.2. Tarla günü düzenlemesinde dikkat edilecek hususlar 

Tarla Gününün İçeriğinin Belirlenmesi: 

Konu seçimlerinde mümkün olduğunca esnek davranılmalı, sezonun 
özelliğine ve çiftçinin ilgi alanlarına göre konular seçilmeli, ancak önem taşıyan 
ve her sezon gösterilebilecek konular sürekli programda bulundurulmalıdır. 
Diğer taraftan yayımcı aktüel olayları, örneğin beklenmedik bir zararlıyı, 
gübreleme etkilerini ya da yeni edinilen bir makinenin kullanımını, tarla günü 
programına alabilir. Tarla günü içeriği belirlenirken, şu noktalara dikkat 
edilmelidir. 

 Tarla gününde hangi konu ya da yenilik üzerinde durulacaktır? 

 Bu konular çiftçi için güncel ve ilginç midir? 

 Seçilen konuyla ilgili kurulan bir demonstrasyon var mı? 

 Konular belirlenirken çiftçilerle görüşüldü mü? 

 Konuların ve yeniliğin etkisi ne vadede görülecektir? 

 Seçilen konular yayım servisinin genel hedeflerine uygun mudur? 

Katılımcıların Belirlenmesi: 

Tarla gününün istenilen başarıya ulaşılabilmesi için aynı ilgi alanına sahip 
çiftçilerin seçimi daha uygundur. Eğer farklı gruplardan çiftçiler tarla gününe 
davet edileceklerse ziyaret edilecek işletmelerin seçiminde de aynı çeşitliliğin 
sağlanmasına çalışılmalıdır.  

Yörede etkili çiftçilerin tarla gününe katılımlarının sağlanması başarıyı 
yükseltebilir. Ancak bu kişilerin katılımı tarla gününün amacından 
uzaklaşmasına da neden olabilir. Ayrıca yayım servisleri genelde tarla gününe 
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini de çağırmaktadır. Ancak bu 
durumda çiftçi sayısı azınlığa düştüğünde veya yayım servisinin kamu 
temsilcilerine fazlaca önem vermesi, tarla gününe katılan çiftçilerde 
dışlanmışlık veya önemsizlik hissi uyandırabilir. Bu durum tarla gününde 
amaçlanan hedefin elde edilmesini önlemektedir.  

Tarla günlerinin planlamasında kadınlar ve genç çiftçiler ihmal 
edilmemelidir. Normal koşullarda kadın ve erkeklerin tarla gününe birlikte 
katılması gerekir. Amacına göre yalnızca kadınlar için tarla günü programları 
hazırlanabileceği gibi, bazen de kadın ve erkeklerin ayrı katıldıkları tarla günleri 
tertiplenebilir.  

Tarla gününde yeni tekniklerin demonstrasyonu ve uygulattırılması ana 
hedef olmadığından katılımcıların sayısı fazla olabilir. Eğer şartlar uygun ise 
“hareketli sistem” ile çiftçiler gruplara ayrılabilir ve her grup aynı anda farklı 
istasyonları gezebilir. Örneğin 5 çiftçi grubu 5 istasyonda tarla gününe davet 
edilir ve yer değiştirme suretiyle sırasıyla her bir istasyonu gezebilirler.  

Tarla günleri, ilk planda yeni yetiştirilen bir hayvan ırkının tanıtımına veya 
gübre denemelerinin sergilenmesine, değişik örnekler gösterilmesine hizmet 
edebilir. 
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Katılımcılar belirlendikten sonra aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır: 

 Katılımcılara tarla gününün programı konusunda bilgi verildi mi? 

 Buluşma yeri ve zamanı belirlenip çiftçilere bildirildi mi?  

 Güzergah belli mi? 

 Tarla gününün ertelenmesi ya da iptali durumunda çiftçiler nasıl 
bilgilendirilecek? 

İşletmelerin Seçimi: 

İşletme seçimi sırasında yayımcı çiftçilerin talep ve ilgi alanlarını mutlaka 
dikkate almalı, mümkün ise planlama aşamasında çiftçilerle görüşmelidir.  

Örnek tarımsal işletmelerin yanı sıra araştırma istasyonlarından ve 
demonstrasyon alanlarından da tarla günü uygulanmalarında istifade edilebilir. 

Eğer tarla günü bir çiftçinin işletmesinde düzenlenecekse ziyaret edilecek 
işletme seçiminde işletme sahibinin de özellikleri dikkate alınmalı, işletme 
sahibi sadece çiftçi olarak örnek bir kişi değil aynı zamanda toplum içerisinde 
de etkin ve saygı duyulan bir şahıs olmalıdır.  

Tarla günlerinin yapıldığı yerin katılanların oturdukları yere mutlaka yakın 
olma zorunluluğu yoktur. Tarla gününün yapılması için bir başka yer seçildiği 
takdirde katılanlar arasında meydana gelecek, kıskançlık, çekememezlik, 
rekabet duyguları bertaraf edilmiş olur. Fakat uzak yerlerde yapılan tarla 
günlerinin ulaşım ve taşıma sorunlarına neden olacağı da unutulmamalıdır. 
Örnek olarak seçilecek işletmelerin sorunları katılanların sorunlarıyla benzerlik 
göstermelidir. Bu tür işletmelerin seçilmesi ile katılanlara bilgi verilmesi ve yol 
gösterilmesi daha da kolaylaşır.  

Teknik ve yayım araçları açısından, ortalamanın üzerinde elde 
edilebilecek bir sonuç, çiftçileri pek memnun etmez. Çiftçiler yapılan 
demonstrasyonda eskiye oranla mutlaka bir iyileşme olduğunu görmek isterler. 
Ufak çapta da olsa gözle görülen bir başarı onların dikkatini çekebilir.  

Örnek işletmelerin seçiminde işletme sahibinin karakteri, kişiliği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Seçilecek çiftçi çok başarılı olmanın yanında, 
herkesin beğenisini kazanmış ve çevrede iyi tanınmış bir kişi olmalıdır.  

Her zaman tarla günleri için değişik işletmeler seçilmeli veya ziyaret 
edilmelidir. Böylece belirli işletmelere tarla günleri nedeniyle yönelecek yükler 
hafifletilebilir. Sürekli aynı kişinin işletmesinde yapılacak tarla günleri çiftçiler 
arasında kıskançlık duygularını körükleyebilir. 

Tarla Günlerinin Organizasyonu: 

Tarla günlerinin hazırlığı ve uygulaması oldukça ciddi bir organizasyon 
çalışmasını gerektirir. 

Programlama aşamasında yayımcı tarla gününün organizasyonu ile ilgili 
her türlü ayrıntıyı düşünmeli ve karşılaşılması muhtemel sorunlar için alternatif 
çözümler üretmelidir. Örneğin ulaşım için araç temini, çiftçilerin katılımlarının 
sağlanması, gereğinde yiyecek, içecek temini vb. gibi. 
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Son yıllarda yükselen ulaşım masrafları ve azalan finansman kaynakları 
ulaşım maliyetlerine çiftçi katkısının sağlanması konusunu gündeme 
getirmektedir. Ancak böyle bir uygulama fakir çiftçilerin katılımlarını 
zorlaştırabilir. Eğer mümkünse ulaşım giderlerinin çiftçi dernekleri, kooperatifler 
veya başka bir organizasyon tarafından üstlenilmesi sağlanmalıdır. 

Kitle yayım vasıtalarıyla, düzenlenecek tarla gününün yeri, zamanı ve 
içeriği çiftçilere duyurabilir. Ancak kırsal alandaki koşullar dikkate alındığında 
en güvenilir yol birebir kurulacak görüşmelerle çiftçilere tarla gününün 
duyurulmasıdır.  

Kontrol Listesi: 

Tarla günlerinin düzenlenmesi sırasında yukarıda belirtilen hususlardaki 
hazırlıklar tamamlandıktan sonra mutlaka son kontroller yapılmalıdır. Son 
kontrollerde şu sorular önemlidir. 

 Ziyaret edilecek işletme sahipleri ve araştırma istasyonları program 
konusunda bilgilendirildi mi? 

 Program zaman açısından gerçekçi hazırlandı mı? 

 Sorulması muhtemel sorular için gerekli cevap ve materyaller 
hazırlandı mı? 

 Gerekli olabilecek yayım araçları hazırlandı mı? 

 Ulaşım için mutlaka araç zorunlu mu? 

 Belirlenen hareket saati için gerekli araç hazırlandı mı? 

 Ziyaret edilecek yerler için, eldeki araçlar yeterli mi? 

 Ulaşım masraflarının kimin tarafından üstlenileceği belirlendi mi? 

Program Planlaması: 

Arazi uygulamasına geçmeden önce detaylı bir program hazırlanmalıdır. 
Tarla gününün tamamı için bir program hazırlanır, istasyon faaliyetleri bu 
program içerisinde detaylı olarak verilir. Pratikteki gereksinimlere göre 
programın içeriği değiştirilebilir. 

2.5.3. Tarla günlerinin uygulanması  

 Gösterinin yapılacağı yere ve işletme içinde her ihtimale göre 
oluşacak taşıma gereksinmelerini karşılamak üzere otobüs, kamyon 
gibi bazı araçlar hazır tutulmalı. 

 Hareket saati ve izleyeceği yollar önceden belirlenmeli. 

 Davetlilere konuyu izah edecek uzmanlar, grup rehberleri ve saha içi 
görevliler belirlenmeli. 

 Yollara gerekli levhalar ve afişler yerleştirilmeli, konuk ve görevli 
araçları için park yerleri belirlenmeli. Davetlilerin sosyal ve zaruri 
ihtiyaçları için gerekli tedbirler alınmalı. 
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 Gezilecek yerlerin önceden belirlenmesi ve gerekli hazırlıkların 
yapılması gerekir. Bunun için gerekli işaretler, numaralandırmalar 
yapılmalı. Çeşitlerin ve gübre denemelerinin karşılaştırmalı 
gösterilerinde her parsel ayrı ayrı numaralanmalı ve birbirinden ayırt 
edilebilecek duruma getirilmelidir. 

 Katılanlar çok yoğun programlarla yorulmamalı ve onların bu işleri 
zevkle sürdürmeleri sağlanmalıdır. Bu nedenle gezi programları 3-4 
saatle sınırlandırılmalıdır. 

 Eğer olanak varsa yolda yerel geleneklere ve çevrenin kurallarına 
göre ikramlarda bulunulmalı. Eğer katılanların sayısı fazla ve ikram 
edilenler işletmeye ekonomik yönden ağır geliyorsa masraflar ya 
yayım kurumunca desteklenmeli, ya da sivil toplum örgütlerince 
karşılanmalıdır.  

2.5.4. Tarla günlerinin değerlendirilmesi 

Tarla günleri yayımcıya çiftçinin reaksiyonlarını ve problemlerini gözleme 
imkanı verir. Bu nedenle yayımcı tarla günü sırasında gündeme gelecek 
problem ve soruları not etmelidir. Tarla günlerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 
amaçlara hizmet eder. 

 Hedef kitlenin problemlerinin tespiti. 

 Yayım çalışmalarının içerik ve yöntemlerinin kontrolü. 

 Yayımcıların eğitimlerinde ağırlık verilmesi gereken konuların tespiti 

 Gelecek sezon için önerilecek yeni tekniklerin benimsenme 
oranlarının tahmini. 

 Gelecekte düzenlenecek tarla günlerinin iyileştirilmesi ve diğer yayım 
faaliyetleri ile kombine edilmesi. 

 Yayımcıların gelecekteki tarla günleri için daha iyi hazırlanması. 

2.5.5. Tarla günleri ile ilgili zorluklar 

 Demonstrasyon alanları ile ilgili çok kapsamlı bir hazırlık gereklidir . 

 Taşıma ve nakliye sorunları vardır. 

 Hizmet götürülecek grubun motive edilmesi zordur ve uzun zaman 
gerektiren enformasyon işlemlerine ihtiyaç vardır. 

 Yayımın etkileri orta ve uzun süren bir zaman aralığından sonra 
belirir. Sonuçlarını hemen alamasa da yayımcı kapsamlı bir 
organizasyon yapmak zorundadır. 

 Yayımcıların, bilgili ve bu konuda tecrübe sahibi olmaları gerekir. 

 Çevredeki etkin kişilerin tarla günlerine katılımlarının sağlanması 
gereklidir. Çünkü gösterilecek yeniliğe en önce bunların inanması ve 
bu yenilikleri uygulamaları gerekir.  
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 Eğer katılanlar sosyal statü yönünden farklı bir yapı gösteriyorsa, 
bunların katılacağı ayrı tarla günlerinin yapılması yerinde olur.  

2.6. Çiftçi Gezileri  

Çiftçi gezileri, çiftçilerdeki bir yere gidip bir şeyler görme arzusuna 
dayanan ve farklı yayım metotlarının beraber kullanıldığı etkili bir grup yayım 
metodudur. Geziler bir yeniliğin veya uygulamanın  gösterilmesi, tanıtılması 
amacı ile yapılabildiği gibi, uygulamada ortaya çıkan problemlerin çözümüne 
katkı sağlamak amacı ile de düzenlenebilir (Tarımsal Yayım El Kitabı, 1988). 
Geziler, grup yayım metotları içerisinde maliyeti en yüksek metottur. Bu 
nedenle gezi organizasyonlarında aşağıdaki hususlar göz önünde 
bulundurulmalıdır: 

 Çiftçi gezisinin amacı çok iyi belirlenmeli. Amaç belirlenirken geziye 
katılacakların ihtiyaçları ve bu konudaki bilgi birikimleri dikkate 
alınmalıdır, 

 Yayım sürecinde düzenlenecek çiftçi gezisinin amaçları ve hedefleri 
iyi belirlenmelidir. 

 Geziden önce detaylı bir gezi programı hazırlanmalı. Gezi süresince 
görülecek konular, bu konularla ilgili olarak izleyicilerin soracakları 
sorulara da cevap verme imkanı yaratan bir zamanlama, gezi 
esnasında gerekli yardımcı personel, araç ve gereç ihtiyacı bu 
programın planlanmasında dikkate alınması gereken konuların 
başında gelmektedir.  

 Bir yeniliğe ilgi uyandırma veya üretim sürecinde karşılaşılan 
problemlerin çözümlenmesi amacı ile yapılan çiftçi gezileri homojen 
guruplarla yapılmalıdır. 

 Geziler daha önceki yıllarda kısa mesafeli ve günübirlik işletme 
ziyaretleri şeklinde planlanırken, gelişen şartlara göre çiftçi gezileri 
artık uzun süreli(5-7 gün) ve değişik bölgelere planlanmaktadır. 
Hatta bazı projeler kullanılmak sureti ile yurt dışı gezileri de tertip 
edilmektedir.  

 Gezide, izleyicilere gösterilecek her değişik uygulama durak olarak 
adlandırılır. Genelde gezilerde, birden fazla durak vardır. Durak 
sayısı yayımcının amacına göre değişir. Geziye katılanları ayrı birer 
fotoğraf makinesi olarak düşünürsek, her biri her durakta değişik 
açılardan, değişik pozlar çekmektedirler. Çekilen pozlar 
birleştirildiğinde yayım sürecinde kullanılan ve bir grup yayım metodu 
olan çiftçi gezisinin amacı ortaya çıkacaktır. Çiftçi gezisi bittiğinde 
her çiftçinin düzenli bir sırayla anlatacağı gözlemleri olacaktır.  

 Gezilerde grup çok kalabalık tutulmamalı. (uzun mesafeli çiftçi 
gezileri için 30-40 kişi) 

 Her beş  çiftçi için gezi grubunda bir teknik eleman 
bulundurulmalıdır. Yayım uzmanları gezi süresince çiftçileri ile özel 
ilgilenmeli, gezilen yerlerle ilgili açıklayıcı bilgiler vermeli. Grubun 
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dikkatini çekmek için küçük megafonlar çok yararlı olabilir. Turda 
yapılacak açıklamalar, uygulamayı yapan çiftçilere bırakılırsa bu çok 
daha etkili olur. Yayımcının teknik detaylar konusunda bilgi vermesi 
yeterlidir.  

 Özellikle işletmeler arası nakillerde yayım uzmanları tarafından ara 
tekrarlar ve özetlemeler yapılması verimliliği artıracaktır.. 

 Gezi süresince grup lideri ve yayım uzmanları bütün katılımcılara eşit 
mesafede durmalı, çiftçiler arasında kıskançlık duygularını tahrik 
edici davranışlardan kaçınmalıdır.  

 Gezi grubu mümkün olduğunca aynı bölgeden ve aynı üretim 
konusunda üretim yapan çiftçilerden seçilmeli. Katılımcı grup değişik 
üretim konularından seçilmiş ise, ziyaret edilecek işletmeler hepsine 
ayrı ayrı hitap edebilecek özellikte olmalı. Örneğin tarla ziraatı ile 
iştigal eden bir çiftçinin hayvancılıkla ilgili bir geziye götürülmesi ilgili 
kişi için sıkıcı olacağı gibi grup dinamizmi de olumsuz etkileyecektir. 

 Gezi süresince mutlaka konu uzmanlarının içinden bir ekip lideri 
olmalı sevk ve idareyi kontrol etmelidir. 

 Gezi programı en az 15 gün öncesinden yapılmalı, ziyaret edilecek 
yerler, konuşmacılar, konaklanacak ve yemek yenilecek yerler 
belirlenmelidir. Katılımcılara en az bir hafta öncesinden gezi ile ilgili 
detaylı bilgi verilmeli. Bu bilgilendirmeden sonra geziye katılmak 
istemeyen çiftçilerin yerine yeni çiftçiler alınmalıdır. 

 Özellikle uzun mesafeli ve uzun süreli çiftçi gezileri çok masraflı 
faaliyetler olduğundan mutlaka yüksek fayda temin edilmelidir. 

 Çiftçi gezisi sadece teknik boyutu ile ele alınmamalı sosyal yön 
mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Gezinin teknik ve sosyal yönü 
dengeli olmalı. Çiftçi kendisini tamamen tatilde hissetmemeli, çiftçi 
kendisini sürekli bilgi bombardımanına tutulmuş bir öğrenci gibi de 
hissetmemeli. Bu ikisinin arasında bir denge olmalıdır. 

 Gezi süresince grup bütünlüğüne özellikle dikkat edilmeli. Mecbur 
olunmadığı sürece yayım uzmanları dahil grup aynı yerde yemek 
yemeli ve aynı yerde konaklamalıdır. Aksi takdirde gezi grubunda 
birinci sınıf ikinci sınıf insanlar oluşacaktır, bu durum ahengi 
bozacaktır. 

 Çiftçilere yolda izlettirilecek görsel öğeler önceden hazırlanmalı ve 
yayım uzmanları tarafından incelenmelidir. Yine dağıtılacak basılı 
dokümanlar önceden hazırlanmalı ve çiftçilere dağıtılmalı. 

 Gezilecek işletmeler ve turistik yerler ile ilgili kısa notlar hazırlanmalı 
ve broşür olarak çiftçilere dağıtılmalı. Çiftçi yola çıktığında kendisini, 
bir meçhule yola çıkıyormuş gibi hissetmemeli. Çiftçilerin tamamına 
bu bilgiler verilmez ise bazı çiftçiler grup liderinden bu bilgileri alarak 
diğer çiftçilere söylemek sureti ile grup da imtiyazlı olduğunu 
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göstermeye çalışabilir. Bu durum çiftçiler arasında kıskançlığa neden 
olur. 

 Çiftçi gezisi programlanması aşamasında geziye katılacak çiftçilere 
mutlaka konu ile ilgili çiftçi toplantısı tertip edilmeli. Çiftçiler gezilecek 
yerlere gitmeden konuyla ilgili alt yapı bilgisine sahip olmalı. Bu 
toplantılarla aynı zamanda gezi grubu daha önceden kaynaşmış olur 
ve ekip ruhu daha çabuk yakalanabilir. 

 Geziye çıkmadan önce mutlaka olayın finansman yönü çözülmüş 
olmalıdır. Çiftçi gezileri maliyetli bir grup yayım metodudur. Bu 
nedenle çiftçi örgütleri mutlaka devreye sokulmalıdır. Mecbur 
kalınmadığı sürece çiftçilerden kaynak alınmamalıdır. Aksi takdirde 
ekonomik durumu iyi olan çiftçiler bu imkandan istifade edecek 
diğerleri edemeyecektir. İhtiyaç olduğu takdirde çiftçilerden de bir 
miktar ücret alınabilir. Alınacak bu miktarı çiftçi önceden bilmeli. 
Örneğin yedi günlük bir gezide yola çıkılmış, beş  gün gezilmiş ve 
çiftçilere “paramız bitti şu kadar kaynağa ihtiyacımız var” 
dediğimizde, bizi anlayışla karşılayanlar kadar, karşı çıkanlarda 
olacaktır. Belki çiftçi o anda sesini çıkarmayacaktır, fakat geri 
dönüldüğü zaman muhtemelen yayım teşkilatı aleyhine konuşacak 
kişiler olacaktır. Bir teşkilat için en büyük tehlike aleyhte konuşan 
konuşmacılardır. 

 Gezi süresince verilen sözler mutlaka tutulmalı. Örneğin bütün 
yemekler beraber yenilecek denildi ise mutlaka uyulmalı. Çiftçiler 
bizim taahhütlerimize göre kendi durumlarını ayarlamış olabilirler. 
Bize söylememelerine rağmen çok zor durumda kalan çiftçiler 
olabilir. 

 Titizlikle hazırlanan ve çiftçilere duyurulan gezi programına mutlaka 
uyulmalı. Program bozulduğu andan itibaren programa yeni eklenti 
talepleri gelecektir. 

 İyi bir teknik gezinin olmazsa olmaz koşulu iyi bir araç ve hizmet 
ekibidir. Araç önceden belirlenmiş ve teknik donanımı yeterli 
olmalıdır. 

 Araç ekibi mümkünse çiftçilerle fazla muhatap olmamalı, gezi 
süresince çiftçiler hizmet alan araç ekibi hizmet gören rollerinde 
olmalıdır. 

 Gezi aracına trafik kurallarına uyacak şekilde, gezi grubunu 
tanımlayacak bir pankart asılabilir. 

 İyi bir çiftçi gezisi sonunda mutlaka çiftçilerle bir değerlendirme 
yapılmalı. Burada bütün çiftçilerin fikirleri alınmalı, grupta sessiz 
duranların fikirleri bazen ilginç olabilir. 

 Başarılı bir çiftçi gezisi daha sonra diğer grup yayım metotları ile 
desteklenmek sureti ile yayım programının hedefine ulaşması 
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sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki yayım süreci dinamik bir süreçtir, 
tamamlanmamış bir yayım süreci her zaman geri dönüşe müsaittir. 

2.7. Sergiler 

Serginin amacı, sergiyi gezenlerin dikkatini belirli bir konu üzerine 
çekmek, onların bu konuya ilgilerini artırmak ve onları istenen yönde harekete 
sevk etmektir. 

Sergiler; görme yolu ile bilgi veren, gerçekleri ve ürünleri, figürlerden 
veya fotoğraflardan faydalanmak sureti ile gösteren bir grup yayım metodudur. 
Sergilerde konu üzerinde daha detaylı bilgiler verilebilir, izleyicilerin dikkatleri 
daha uzun süre çekilebilir. Sergi ne kadar ilgi çekici ise, etkisi de o derece fazla 
olacak ve verilmesi istenen mesaj daha çok kişiye ulaşacaktır. Sergilerin 
düzenlenmesinde izleyicilerin özellikleri, verilmesi düşünülen mesajın içeriği ve 
izleyicilerde bırakılması düşünülen izlenim önemlidir. 

Sergiler, tarımsal nüfusun hemen hemen tümünün ilgi duyabileceği ve 
ulaşabileceği etkinliklerdir. Sergiler diğer birçok yararları yanında yenilikleri 
köylüye ulaştıran, mevcut faaliyetlerin sonuçlarını tanıtan, rekabeti ve yarışı 
başlatan tarımsal ürünlerin en iyi ve yararlı olması için çaba gerektiğini anlatan, 
gelişme olanaklarına yönelik ilgiyi çeken, deneyimlerin değişmesine yardımcı 
olan bir etkinliktir. Sergiler bu nedenle halkın neşelendiği bir eğlence günü ve 
yılda bir açılan pazara benzetilebilir. 

Tarımsal yayım faaliyetleri içerisinde sergiler çok eskiden beri 
kullanılmaktadır. Sergiler müsait mekanlarda küçük ölçülerde 
düzenlenebileceği gibi, sabit ve seyyar olarak çok geniş alanlarda da 
düzenlenebilir (panayır, fuar vs). 

Hiç kimse açılan bir sergiyi görmeye zorlanamaz. Bu nedenle sergi halkın 
ilgisini uyandıracak şekilde dizayn edilmeli, aksi takdirde beklenen başarı elde 
edilemez.  

Tarımsal sergiler belirli bir yöre sınırları içinde olmak üzere bireysel grup 
ve kitle yayım metotlarını içerir. Aynı zamanda birçok yayım aracı da sergilerde 
kullanılır. Tarımsal sergiler büyük çapta hazırlığı gerektirir, aynı zamanda, 
çeşitli kişi ve örgütlerin katkıda bulunmasını zorunlu kılar.  

2.7.1. Sergilerde ön hazırlık 

Yörede bulunan ve yöreyi temsil eden kalkınma ile ilgili kurumlar, yayım 
örgütü dahil olmak üzere hedef gruplarının temsilcileriyle birlikte hemen herkes 
sergi için hazırlıklara katılmalı ve katkıda bulunmalıdır. En iyisi sergi için bir 
organizasyon komitesi oluşturulmalı bu komite gerekli her türlü çalışmadan 
(planlama geliştirme gibi) sorumlu tutulmalıdır. Organizasyon komitesinde çiftçi 
örgütü temsilcileri ve sivil toplum örgüt temsilcileri mutlaka yer almalıdır. 

Serginin yapılacağı yer öyle seçilmelidir ki, herkes rahatça sergiyi ziyaret 
edebilsin. Bunun içinde ulaşım durumu, nakliye, taşıma olanakları göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Tarımsal sergilerin harman ve hasat sonrası bir zamanda olması en 
iyisidir. Çünkü köylünün bu tarihlerde zaman ve parası vardır. Bu nedenle en 
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iyi ürünlerini sergileme olanağı bulabilir. Sergi, halkın iş yoğunluğunun az 
olduğu zamanlarda organize edilmeli, insanlar işi ile sergi arasında tercihe 
zorlanmamalıdır. 

Tarımsal sergilerin açılması genellikle büyük bir masrafı gerektirir. Bu 
masraflar genellikle sergi yerinin temizlenmesi, düzenlenmesi, ürünlerin 
dizaynı, korunması gibi yerlere yönelik olur. Ayrıca verilecek ödüller, hediyeler, 
plaketlerin hazırlanması, ilanlar, ulaşım araçlarının, ses düzeninin sağlanması 
belirli gidere neden olur. Bazen firmalar ve sivil toplum örgütleri katkıda 
bulunabilir ama her şeye karşın yayım örgütü belirli bir bütçeyi gözden 
çıkarmalıdır. 

Organizasyon komitesi sergi düzenlemeye başlarken iyi bir iş planı ve 
görev dağılımı yapmalıdır.  

Bu iş planında; 

 Kim hangi işleri yapacak, kurumlar arası işbirliği gerekiyorsa kurum 
temsilcileri kim olacak, kimlerin davet edileceği, konuşmacıların 
kimler olacağı, firmalar katılacaksa firmaların yerlerinin nereler 
olacağı, gerekiyorsa ikram organizasyonunun nasıl olacağı, ödül 
verilecekse şekli belirlenmeli ve görevlendirmeler yapılmalı. 
Gerekirse kurum temsilcileri ve görevlilerle toplantılar yapılmalıdır. 

 Serginin ana fikrine uygun davetiye ve afişler hazırlattırılmalıdır. 

 Aydınlatma düzeninin planlanması yapılmalıdır. 

 Güvenlik tedbirlerinin planlanması yapılmalıdır. 

 Stantların belirlenmesi ile ilgili çalışma yapılmalıdır. 

 Maliyet analizi ve bir bütçe yapılmalıdır. 

Ürünlerin sergilenme koşuları ayrıntılı ve açık bir biçimde saptanmalıdır, 
ürünü ile sergiye katılanlar da tanıtılmalıdır.  

2.7.2. Sergi stantlarının düzenlenmesi 

Bir sergi, okunmaz görülür, bu nedenle yazıdan çok görsel malzeme 
bulunmalıdır. Stantların büyüklüğüne göre malzeme düzenlemesi yapılmalı, 
stantlar boş kalmamalı, malzemeler üst üste yığılmamalıdır. 

Sergilerde birbirinden kopuk konular yerine tek bir konu veya birbirini 
tamamlayan konular üzerinde durulmalıdır. 

Yazı kullanılacaksa, kısa özlü ve ilgi çekici yazılara ağırlık verilmelidir. 
Görsel öğelerle, kullanılan fon arasında ve öğelerin kendi aralarında renk 
uyumu olmalıdır. İki veya üç den fazla renk kullanılmamalıdır. 

Sergi iyi ışıklandırılmalı, özellikle gösterilmek istenen öge üzerine ışık 
verilebilir. 

Ziyaretçiler basit uygulamalara iştirak ettirilmeli. Eğer sergilenen ürünlerin 
doğal bir biçimde denenmesi uygun değilse?  ölçü alınarak bir model 
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gösterilmelidir. Hedef grubun ele alınan modelden veya gösterilen örnekten 
anlayıp anlamadıkları denenmelidir.  

Hangi öğe ile neyin anlatılmak istendiği basitçe verilmemeli, ziyaretçiler 
ne bulmaca çözmeye uğraşmalı, nede bilgileri hemen hap gibi almalı. Bilgi 
transferinde denge gözetilmelidir. 

Her stantta ihtiyaç kadar rehber görevlendirilmeli. Rehberin görevi 
standın korunmasından çok bilgi vermek olmalıdır. 

Resim ebatları en az "20 x 25 cm" olmalı ve göz hizasına 
yerleştirilmelidir. 

Hastane sağlık evleri veya sağlık ocakları ile yapılacak anlaşma ile 
serginin yakınında gerekli durumlarda kullanılmak üzere bir sağlık birimi 
bulundurulabilir.  

Resimler, panolar ve duvar kağıtları olanaklar içinde geleneksel 
değerlere uygun bir biçimde düzenlenmelidir.  

2.7.3. Serginin açılışı ve işleyiş  

Gösterinin başlangıcında günlük programlar duvar panolarında, 
dağıtılacak el ilanları ile ve hoparlörle halka duyurulmalıdır. 

Eğer sergiye hedef grupların aktif ve etkin katılımları sağlanmamış ise, 
serginin amacından saptırılma tehlikesi olabilir. Bu nedenle hedef grupların 
katılımları ve katkıları mutlaka gereklidir. Bu nedenle hedef grupların katılımına 
yönelik duyurular önceden yapılmış olmalıdır. Mahalli idare ile görüşülerek 
ulaşım problemi hafifletilebilir. Hedef kitlenin geniş iştiraki yayım örgütünü bazı 
yüklerden kurtarabilir.  

Eğer beklenen konuklar gecikmiş ve bu nedenlerle serginin zamanında 
açılması sağlanamamış ise toplanan halkın sergiyi gayri resmi gezmelerine izin 
verilmelidir. 

Sergi neşeli bir şekilde ve serginin oluşturulmasına katkıda bulunanlar 
tarafından açılmalıdır. Organizasyon komitesinin başkanınca onur konuklarına 
sergi standları gezdirilmelidir. 

Temsil edilen kalkınma ile ilgili örgütler ve firmalar kendilerine özgü 
gösteriler sunabilir. 

Rekabet, yarış yeteneklerinin ölçülmesi. Örn. İyi bir sürme, usta traktör 
kullanma gibi müsabakalar yapılabilir. 

Sergilenen  ürünlerin  hizmetlerin  ödüllendirilmesi. 

Bu program çerçevesinde yayım örgütünün aşağıdaki etkinlikleri de 
yapması faydalı olabilir: 

 Herkesin görebileceği bir yere resimli bir tabela pano, fotoğraflar, 
modeller ve araçları sergilemeli yayımcı tarafından sergilenen 
projelere ilişkin açıklamalar, 

 Video ve film gösterileri, 
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 Müzik ve öğretim yönü ağırlıkta olan, tiyatro gösterileri, 

 Yeni ve geliştirilen araçlar ve yöntemlerin gösterileri (bu yeni veya 
geliştirilmiş aletlerin, gezen köylüler tarafından denenmesine fırsat 
verilmeli) 

 Bazı kendine özgü gruplar için özel programlar düzenlenmelidir 
(çocuklar, kadınlar, zanaatkarlar için). 

Eğer tarımsal ürünler sergilenecekse; 

En iyi etki karşılaştırmalı gösterilerle mümkündür. Bu duruma uygun 
olarak hayvansal ürünlerde tarla ve bahçe ürünlerinde meydana gelen artışlar 
karşılaştırmalı olarak verilmelidir.  

Bir ürünün ya da bir çeşidin tanıtılması sırasında her ziyaretçinin bir 
örnek almasına izin verilmelidir.  

Sergilenen eşya ve ürünler ne kadar çekici ise ziyaret edenlerin sayısı da 
o denli fazla olur. Bu nedenle parasız olarak cezbedici eşyalar dağıtılabilir, ilgiyi 
fazla çekmek için balon, rozet, çakmak, kalem, anahtarlık gibi şeyler 
düşünülebilir. Bunun dışında belirli bir biçimde ziyaretçilere verilen numaralara 
dayalı çekilişte yapılabilir.  

Her tarımsal serginin vazgeçilmez önemli bir parçası pratik 
uygulamalardır. Duruma göre uygulamalar sergiye yakın bir yerde veya sergi 
sahasında yapılmalıdır. O zamana değin olan aktüel yenilikler gösterilmelidir. 
Olanaklar elverdiği takdirde, ziyaretçilerin yeni araç ve makineleri 
kullanmalarına izin verilmelidir, Örn. bir sırt pülverizatörü, mibzer, su pompası 
gibi.  

2.7.4. Serginin sonlandırılması ve kapanış 

Serginin son gününde de basit bir tören yapılmalıdır. Katılımcılar bir 
dahaki uygulama için mutlaka teşvik edilmelidir 

Sergi boyunca yapılan video çekimleri veya fotoğraflardan oluşturulan bir 
sunu ile sergi süreci özetlenmelidir. 

Sergi gösterilen sunu eşliğinde yerel türkü ve halk oyunları eşliğinde 
yavaş yavaş sonlandırılmalıdır. Böyle bir tutum katılanların anılarında iyi bir etki 
yaratır.  

2.8. Teşvik Müsabakaları 

Üreticiyi ekonomik önemi olan ve piyasada tutulan standart, kaliteli 
bitkisel ve hayvansal ürünler yetiştirmeye ve bunları değerlendirmeye teşvik 
etmek; yarışmada derece alan çalışkan ve gayretli çiftçileri çeşitli şekillerde 
ödüllendirmek suretiyle yarışmayı izlemeye gelen diğer çiftçileri etkilemek; 
tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla girdi kullanımını teşvik 
etmek ve yaygınlaştırmak için teşvik müsabakaları tertip edilir (Anonim, 2004). 

Üreticilerin çalışma arzularının arttırılması için zaman zaman takdir 
edilmeleri ve kendi aralarında yarışmaları, tarımsal üretimin arttırılması ve 
yaygınlaştırılması açısından gereklidir. Teşvik müsabakaları sayesinde 
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üreticiler teknik yenilikleri uygulayarak, kendi emekleri ile elde ettikleri ürünleri 
ve yetiştirdikleri iyi vasıflı damızlıkları gösterme imkanı bulacaklar, yaptıkları 
işin önemini kavrayarak kendilerine olan güvenleri tazelenecek ve çalışma 
inançları artmış olacaktır. 

Bir grup yayım metodu olan teşvik müsabakaları üç kısım altında 
incelenir: 

a) Tarımsal ürünlerin ödüllendirilmesi ve sergilenmesi  

b) Gerçek yarış, örneğin kimin daha iyi sürüm yapacağı, çapa yapacağı 
gibi müsabakalar (Uygulama müsabakaları) 

c) Bilgi yarışmaları 

Teşvik Müsabakası Düzenlerken Dikkat Edilecek Hususlar: 

 Yarışmanın şartlarını, gününü, yerini belirleyip ilgililere duyurmalıyız 
ve çok sayıda adayın katılmasını sağlamalıyız. 

 Objektif ölçüler içinde tarafsız bir jüri seçmeliyiz 

 Yarışma tertip komitesi oluşturmalıyız. 

 Seçimden önce yarışmanın şartlarını bir daha açıklamalı,  

 Ödülü kazanana verirken, yarışmayı kazanmasını sağlayan 
çalışmasına vurgu yapmalı ve yarışmanın amacına uygun olarak bu 
çalışmanın öneminden bahsetmeliyiz.  

 Yarışma sırasında itirazlar ve haksızlık yapıldığına dair iddialar 
olabilir, anlayışla karşılayıp gereğini yapmalıyız, bir olumsuzluk 
yoksa kişiyi incitmeden ikna etmeliyiz 

 Yarışma sonucu verilecek ödüllerin o kişinin gelişimine katkı 
sağlaması veya ekipman vereceksek üretimde kullanabilecek 
özellikte olmasını sağlamalıyız. 

 Yarışmaya katılan ürünlerin değerlendirilmesi sırasında 
numaralandırarak sağlıklı bir değerlendirme ortamı sağlamalıyız. 

2.8.1. Tertip komitesi 

Tertip komitesi heyeti en az üç kişiden oluşur. 

Görevleri: 

 Yarışmanın yapılacağı yeri tespit ederek gerekli hazırlıkları ve 
görevlendirmeleri yapmak,  

 Müsabakalarda verilecek ödüller ve katılım şartlarını belirlemek, 
yarışmayı ilgililere ve kamuoyuna duyurmak, 

 Yarışma yerleşim düzenini belirlemek, 

 Yarışmaya başlamadan önce ilgililere yarışmaların amacı, yapılış 
şekli hakkında gerekli açıklamalarda bulunmak, 
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 Jürinin vereceği değerlendirme sonucuna göre, derece alanların 
takdimi ile ödüllerin dağıtımını yapmak. 

2.8.2. Hazırlıklar 

Teşvik yarışmasının yeri, zamanı, başvuru şekli, verilecek ödüller ve 
diğer esaslar tertip heyetince belirlenerek ilgililere duyurulur. Yarışmaya 
katılacak üreticiler düzenleme heyetince belirlenen esaslara göre 
başvurabilirler. 

Tertip heyeti jüriye verilmek üzere, yarışmanın konusuna uygun olarak 
konu uzmanlarına puantaj cetveli hazırlatır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yarışmaya katılanların 
isimleri bir deftere kaydedilerek, her birine ayrı bir sıra numarası verilir. Bu 
numaraların kime ait olduğu belli olmadan, Yarışma Günü, Katılımcılara Ait 
Ürünlere Birer Etikete Yazılarak Takılır. Bu Sayede Değerlendirme Sonuna 
kadar jüri üyeleri hangi şahsın ürününe baktığını bilemez. 

2.8.3. Yarışmacılar 

Yarışmacılar yerel Ziraat Odasına kayıtlı olmalıdırlar. 

Yarışmacılar, yarışma konusu ile ilgili üretimle uğraşmalı ve yarışmaya 
kendi adlarına katılmalıdırlar. 

Yayımcılar, memurlar ve bunların yakınlarının kurallar gereği yarışmaya 
katılmamaları gerekir, fakat mallarını sergileyebilirler.  

Yarışmacıların aynı üretim dalında en az iki yıl üretim yapmış olmaları 
tercih edilebilir. 

2.8.4. Jüri 

Jüri, en az bir üyesi İl Müdürlüğünden olmak üzere tertip komitesince en 
az üç kişiden oluşturulur. Jüride mutlaka ziraat odasından ve müsabakaya 
katılmayan çiftçilerden bir temsilci olmalıdır. 

Siyasi parti temsilcileri kesinlikle jüri üyesi yapılmamalıdır. 

Diğer üyeler il yayım teşkilatından ve ilçe yayım teşkilatından 
oluşturulabilir. 

Jürinin bölgede kabul görebilecek nitelikleri taşıması ve tarafsızlığını 
önleyecek  herhangi bir grup veya tarafın temsilcisi olmaması gerekir. 

Jürinin Görevleri ve Çalışması: 

Jüri müsabaka gününden önce, mutlaka üreticilerin işletmelerini gezmeli, 
üretim sahasını yerinde görmeli. Ürünün özelliğine göre toprak işleme, ürünün 
gelişme evresi, zirai mücadele, yabancı ot kontrolü, gibi kriterler üzerinden 
puanlamalar yapmalıdır. 

Arazi çalışmasında ürün cinsi mutlaka kayıt altına alınmalı. Örneğin: 
Kavun teşvik müsabakası için, Kırkağaç, yuva vs. Bu sayede üreticinin üretim 
alanı dışından ürün ile müsabakaya iştiraki engellenir. 
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Müsabaka günü jüri çiftçilerden, konuklardan ve diğer memurlardan ayrı 
bir yere alınır. Jüri ile tertip komitesinin irtibatını görevlendirilen bir yayım 
teşkilatı mensubu veya jüri başkanı sağlar. 

Yarışmacı ürünler fiziksel yönden teşhir reyonlarında her jüri üyesi 
tarafından bağımsız olarak puanlamaya tabi tutulur (dış görünüş olarak). Bu 
puanlamada dış görünüşün çeşit özelliğini yansıtması (renk, irilik, yüzey 
düzgünlüğü), ürünün yeknesaklığı ve ürünün albenisi çok önemlidir. Burada 
dikkat edilecek bir husus tarlada yapılan kontroldeki ürünle teşhir reyonundaki 
ürünün aynı olmasıdır. 

Tarla kontrolleri ile müsabaka günü arasında en fazla iki gün olması 
gerekir. Bu sayede tarla kontrolü ile müsabaka günü arasında gelişim farkı ile 
ilgili itirazların önüne geçilmiş olur. 

Son değerlendirme masa başında ürünün özelliğine göre: tat, aroma, et 
görünümü, çekirdek iriliği, kabuk kalınlığı, hayvanlarda ırk özellikleri kriterleri 
dikkate alınarak geliştirilecek puanlama sistemine göre yapılır.  

Jüri üyeleri müsabaka günü yaptıkları puanlamaları numaralar üzerinden 
yaparlar. 

Her jüri üyesi tarlada verdiği puan, teşhir reyonunda verdiği puan ve 
tadarak verdiği  puanların ortalamasını jüri başkanına verir. Gizli olarak verilen 
bu puanların ortalamaları alınır ve en çok puan alandan başlamak üzere puan 
cetveli oluşturulur. Puanların yazılı olduğu tespit tutanağı jüri üyelerince 
imzalanır ve kapalı zarf içerisinde tertip komitesine ulaştırılır. 

2. 8.5. Sonuçların ilan edilmesi ve ödüllerin verilmesi 

Sonuçlar açıklanmadan önce tertip komitesi veya jüri başkanı tarafından 
müsabaka ile ilgili genel bilgiler verilmeli: yarışmaya kimler katıldı, yarışmacı 
kabulünde dikkat edilen hususlar. Jüri heyetinin tanıtılması ve özellikle 
değerlendirme kriterleri ve değerlendirmenin nasıl yapıldığı izah edilmeli. 

Sonuçların ilan edilmesinden sonra dereceye girenlere ödülleri verilir. 
Ödüller sırası ile törene katılanlar arasında hiyerarşik sıra takip edilerek 
verdirilir. 

Mansiyon ödülü ne katar çok tutulursa katılımcılar o derece 
cesaretlendirilir. 

2.8.6. Teşvik müsabakalarında bunların dışında 

Her ürün grubu için ortaya konulan ödülün daha önceden açıklanması 
gerekir. Ödüller ne çok fazla ve ne de çok az olmalıdır. Ödüller azdan çoğa 
doğru yükseltilmelidir. Parasal ödüllerle birlikte bazı plaketler de verilerek işin 
parasal yanı örtülebilir.  

Yayımcı bundan başka yarışa sunulacak ürünlerin sınıflandırılmasını ve 
numaralandırılmasını yapacaktır. Doğal olarak ürünlerin kimlere ait olduğunun 
jüri tarafından bilinmemesi gerekir. Ancak karar verildikten sonra açıklama 
yapılmalıdır ve kazanan tanıtılmalıdır.  
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Aynı temel koşullar verim yarışmasına karar oluşturacak ölçütler içinde 
geçerlidir. Bütün yarışmalara oyun havası verilmesi ve kazanan 
kazanmayanlar arasındaki dostluğun sürdürülmesi gerekir. 

Ödüllerin dağıtımı için yeterli zaman ayarlanmalıdır. Ödüllerin halk 
tarafından tanınan ve yüksek statü sahibi birisi tarafından dağıtılması gerekir. 
Mümkün olduğu takdirde ödüllerin dağıtımı sırasında görevli yayım elemanı da 
halka takdim edilmelidir.  

Teşvik yarışmaları sayesinde üreticiler teknik yenilikleri uygulayarak, 
kendi emekleriyle elde ettikleri ürünlerini gösterme imkanı bulacaklar, yaptıkları 
işin önemini kavrayarak kendilerine olan güven ve çalışma inançları bu şekilde 
artmış olacaktır.  

Ürün ve uygulama teşvik müsabakalarında saha, derecelendirmeden 
sonra mutlaka izleyicilerin de ziyaretine açılmalıdır. 

 

KAYNAKLAR 

Anonim, 2007. Tarımsal Yayımın Tanımı, Prensipleri, Gelişimi ve Geleceği. TC TKB 
TEDGEM Tarımsal Yayım Danışmanlık Eğitimi Ders Notu Yayım Dairesi 
Başkanlığı, Ankara. 

Anonim, 2004. Yayımcı ve Özellikleri. TC TKB TEDGEM Tarımsal Yayım Eğitim Grubu 
Tarımsal Yayım Eğitimleri Ders Notu, Yayım Dairesi Başkanlığı, Ankara. 

Tarımsal Yayımın Tarihi Gelişimi ve Geleceği, 2007. 

(http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp) (Erişim 05.02.2007)  

Tarımsal Yayım El Kitabı, 1988. 2. Baskı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı 
Yayını, Ankara. 

http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim.asp


 
129 

KİTLE YAYIM / DANIŞMANLIK METOTLARI 
 

 

Zir. Müh. Yüksel DEĞİRMENCİ 

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü ANKARA 

E-mail: yuksel18@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ  

Tarım danışmanlarının kitle yayım metotları konusunda hazır 
oluşluklarının artırılmasını sağlamaktır. 

HEDEF  

Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde kitle yayım 
metotlarının etkinliğini artırmaktır. 

KAZANIMLAR 

1. Basılı yayınları bilir 

2. Hedef grupların özelliklerine göre basılı yayın üretmeyi bilir 

3. Hedef gruba uygun basılı yayınları kullanabilir 

4. Görüntülü yayınları bilir 

5. Hedef grubun özelliklerine göre görüntülü yayınlar üretmeyi bilir 

6. Hedef gruba uygun görüntülü yayınları kullanabilir 

7. İnternet yayınlarını bilir 

8. Hedef grubun özelliklerine göre internet yayınları üretmeyi bilir 

9. Hedef gruba uygun internet yayınları kullanabilir 

10. Uluslararası araştırma sonuçlarını takip edebilir 



 
130 

1. GİRİŞ 

Bireysel ve grup yayım metotları ile bilgiye ihtiyacı olan ve bunu isteyen 
herkese ulaşmak mevcut şartlarda mümkün değildir. Tarımsal yayım sürecinde 
mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında görsel ve/veya işitsel 
özellikteki; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim 
araçlarından da yararlanılmaktadır . Kitle yayım araçları ile büyük kitlelere hızlı 
ve kolay bir şekilde ve düşük bir maliyetle ulaşma imkanı sağlanmaktadır. Kitle 
yayım metotları dünyada tarımsal faaliyetlerde en fazla kullanılan üçüncü 
önemli öğretim tekniğidir.  

Kitle yayım metotları, daha çok sayıda insana, yeni teknikleri, yeni fikirleri 
ulaştırmak ve bazı acil durumlar (yaşanan don olayları, fırtına, şiddetli yağış 
vs.) karşısında onları geç kalmadan uyarmak için kullanılır. Ayrıca kitle yayım 
metotları özellikle coğrafi olarak ulaşılması zor olan büyük ve dağınık kitlelerin, 
bilgilendirilmesinde çok kullanışlıdır. Bu metotlar, kitleleri belirli konulardan 
haberdar etmede ve ilgilerini bu konular üzerine çekmede etkilidir. 

Haberdar olma ve ilgi uyandırma aşamalarında etkili olan kitle yayım 
metotlarının tek yönlü bir bilgi akışı sağladığından, benimseme sürecinin diğer 
aşamalarında (değerlendirme, deneme ve kabullenme) fazla etkili olduğu 
söylenemez. Ayrıca geri bildirim ise sınırlı ve gecikmelidir.  

Bu konuda yapılan birçok araştırmada, bir konuya ilgi uyandırılması 
aşamasında, kitlesel metotların, diğer metotlarla takviye edilmesinin önemine 
dikkat çekilmiştir. 

Kitle haberleşme araçları ile sağlanan bilgiler basit, kısa ve akılda kalıcı 
olmalı, sık sık tekrarlanmalı, diğer yayım metotları ile koordineli bir şekilde 
yürütülmelidir. Yayım programlarının hazırlanması esnasında kitlelerin 
ihtiyaçları dikkate alınmalı, yerel sorunları bilen yayım uzmanları ile iş birliğine 
dikkat edilmelidir.  

Kitle yayım metotlarında kullanılan materyaller hazırlanış şekline, 
kullanıldığı yerlere ve etki farklılıklarına göre üç grupta incelenebilir: 

 Basılı yayınlar 

 Görüntülü ve seli yayınlar 

 İnternet (sanal ortam) yayınları 

2. Basılı Yayınlar 

Tarımsal yayım sürecinde, kitle iletişim araçlarından olan basılı yayınlar; 
bireysel ve grup yayım metotlarını tamamlayan, destekleyen ve çiftçi kitlesinin 
okur yazarlık oranının artması ile tarımsal yayım sürecinde önemini giderek 
artıran kitle yayım metotlarıdır. Yayım hizmetlerinde kullanılan diğer yayım 
araç-yöntemleri gibi basılı yayınlar da öğrenmeyi destekleyen, kolaylaştıran ve 
yayım çalışmalarının etkinliğini artıran basılı yayınlar bilginin paylaşılması, 
saklanması ve kullanılmasında önemli işlevler üstlenmektedir.  

Ancak şu unutmamalıdır ki basılı yayınların kullanım alışkanlığı 
okuryazarlık ile doğru orantılıdır. Kırsal kesimde yaşayan insanların 
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okuryazarlık yönünde ülkenin en alt tabakasını oluşturduğu düşünülürse, basılı 
yayınların kullanımı sınırlıdır.  

Yayım-yayın ilişkisinin sağlanması açısından aşağıdaki hususlar 
gözönünde tutulmalıdır: 

 Yayınsız yayımın etkinliğinin zayıf olacağı unutulmamalı, 

 Yayım ve danışmanlık servislerinde yayına önem verilmeli, 

 Hedef grubun özellikleri belirlenmeli 

 Amaç araç uyumu sağlanmalı 

 Farklı yayın kanalların kullanımı tercih edilmeli 

 Yayım çalışmaları hazırlanırken yayın desteği de planlanmalı 

 Kamuoyunun oluşturulmasında yayınlardan yararlanılmalı  

Basılı Yayınların Avantajları: 

 Çiftçi, zamanı kontrol imkânına sahiptir. Okuma işini istediği 
zamanda ve istediği hızda yapabilir. Ayrıca bilgiye ihtiyaç duyduğu 
anda basılı yayınlarda faydalanabilir. 

 Çiftçi mesaj içeriğini tekrar gözden geçirme imkânına sahiptir. 
Anlayamadığı yerleri tekrar okuyabilir. 

 Yayım uzmanı, konuyu gerekiyorsa detaylı ve resim, şekil gibi 
yardımcılarla daha iyi işleyebilir. 

 Devamlı okuyucuları tarafından atfedilen yüksek bir prestije sahiptir.  

 Özellikle güvenilir kişi veya kuruluşlarca hazırlandığında, güven 
duygusu uyandırır ve doğruluğu baştan kabul edilir. 

 Diğer yayım metotlarının desteklenmesinde önemli rolleri vardır. 

Basılı Yayınların Dezavantajları: 

 Okuma yazma bilmeyen çiftçiler yararlanamazlar. 

 Değişen şartlara ve teknolojilere bağlı olarak sık sık gözden 
geçirilerek tekrar basılmaları gerekir. 

 Basılı yayın içinde yer alan bilgiler yerel ya da bölgesel şartlara 
uymadığı takdirde yarar sağlamayabilir. 

 İlgililerin eline geçmediği takdirde yarar sağlamazlar. 

 Televizyon veya radyo yayınları gibi daha eğlendirici, kitle yayım 
metotları ile kıyaslandığında basılı yayınlar genellikle istenilen 
seviyede takip edilmez (Anonim, 2004). 

2.1. Basılı Yayınların Tasarlanması 

Basılı yayınları ele almadan önce, bir basılı yayında olması gereken 
temel özellikler nelerdir? Bunların bilinmesi gerekir. Basılı yayınlardan istenilen 
istifadenin sağlanabilmesi için bazı kurallara dikkat etmek gereklidir. 
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2.1.1. Yayının yapılma amacı nedir? 

Hazırlanacak basılı yayınla varılmak istenen amaç; harekete geçirme, 
davranış değiştirme, bilgi artırma, istek uyandırma, haberdar etme, detaylı bilgi 
aramayı teşvik, ve daha önce öğrenilen bir bilgiyi hatırlatmak olabilir. Yayın 
hazırlamaya başlarken bilmemiz gereken, bu yayınla neyi elde etmek 
istediğimiz ve sonuçta ne beklediğimizdir. 

2.1.2. Yayının hedef kitlesini tanıyor muyuz? 

Yayının sunulacağı hedeflenen kitle kimlerden oluşur ve özellikleri 
nelerdir? İlgi alanları, ekonomik yapıları, kültür düzeyleri nelerdir? Hedef 
kitlemiz neyi öğrenmek veya hangi yeteneği kazanmak istiyor? Benimsetmek 
istediğimiz davranış tarzı ile aralarında ne gibi engeller var? Benimsetmek 
istediğimiz konuda neler hissediyorlar? Kitlenin bilgi verilen konu hakkında 
mevcut bilgileri, tavırları ve uygulama şekilleri hakkında bilgi toplamak gerekir. 
Yayım uzmanı, kendi konusunu bildiği kadar, hedef kitlenin davranış ve yaşam 
biçimini de bilir ve yazısını bu iki kaynaktan beslenerek yazarsa, etki ve başarı 
olasılığı artar.  

Okuyucuların basılı materyalleri okumaları ve onu açıklıkla anlamaları 
konusunda fazla iyimser olmamak gerekir. Okuryazarlığın problem olmadığı 
yerlerde bile, geçmiş deneyimlerdeki farklılıklardan dolayı, kelimeler farklı 
yorumlanabilir. Alıcının bu yayından, doğrudan mı yoksa dolaylı mı 
etkileneceği, alıcının duygularına mı yoksa mantığına mı hitap edileceği basılı 
yayın hazırlamada çok önemlidir. 

Basılı yayınlar gibi bütün klasik yayım etkinlikleri, katılımcı kırsal 
değerlendirme yaklaşımı ile birlikte ele alınmalıdır. Katılımcı kırsal 
değerlendirme oturumlarında bir konu iyice tartışılıp açıklığa kavuşmadan, 
klasik yayım çalışmalarına başlanılmamalıdır. Örneğin domateste gübreleme 
konusu önce, katılımcı kırsal değerlendirme oturumlarında tartışılmalı, 
yapılacak faaliyetler (toplantı, kurs, başka bir köyü ziyaret vb.) planlanmalıdır. 
Bütün bunlardan sonra basılı yayın hazırlanıp katılımcılara ve diğer üreticilere 
dağıtılmalıdır. Çünkü, diyaloga dayalı bu tartışmalar yapılmadan hazırlanıp 
dağıtılan bir broşür, büyük olasılıkla üreticilerce kabul edilmeyecek hususlarla 
dolu olacak veya bu konuya hazır olmayan üreticilerce okunmadan bir kenara 
bırakılacaktır. Bütün bu çalışmalar, katılımcılar ve diğer üreticilerle birlikte 
yapılmalıdır. Bir basılı yayın çoğaltılmadan önce örnek katılımcılarla 
değerlendirilmeli, incelenmeli daha sonra çoğaltılmalıdır. 

Yayım uzmanı hazırlanan basılı yayını çoğaltmadan önce aşağıdaki 
sorulara olumlu cevap verebilmelidir: 

 Amaç belirgin mi ? 

 İçerik amaçla ilgili mi ? 

 Hedef kitle açıkça belirlenmiş mi ? 

 Okuyucu tercihleri belirlenmiş mi ? 

 İlk sayfa dikkat çekiyor mu ? 
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 Başlık basit, ilgi çekici ve bilgilendirici mi? 

 Metin okuyucu için uygun uzunlukta mı ? 

 Yayının kağıdı ve boyutları okuyucuya uygun mu ? 

 Yazı büyüklüğü okuyucuya uygun mu ? 

 Yazının zamanlaması uygun mu  ? 

 Konu okuyuculara yararlı mı ? 

 Her konu önemiyle doğru orantıda uzunlukta mı ? 

 Verilen bilgi konuya özel mi ? 

 Basit, kişilere hitap eden ve sohbet dili kullanılmış mı ? 

Sorularımızın cevabı EVET ise bu yayın çoğaltılabilir ve yayım sürecinde 
kullanılabilir (Anonim, 2004). 

2.1.3. Yayının başarısı 

Yayını hazırlarken etkilerinin ve sonuçlarının nasıl ölçüleceği ve 
değerlendirileceğinin de belirlenmesi gerekir. Bu amaçla kullanılacak anketler 
yayınla beraber değerlendirilmeli. Yayım sürecinde hedef kitleye yönelik 
düzenlenecek anketlerle yayınla ilgili geri dönütler alınabilir. Geri dönütler bize 
yayına devam edip etmeyeceğimiz hususunda bir fikir verecektir. Ulaşılan çiftçi 
sayısı, sunulan önerilerin kabulü veya reddi, tavsiyelerin uygulamaya 
geçirilmesi basılı yayınlar için hazırlayacağımız ankette düşünülen kriterlerden 
bazıları olabilir. 

2.2. Basılı Yayını Oluşturan Öğeler 

Basılı yayın bir takım öğelerden oluşur. Bu öğelerin içeriğinin ve birbiri ile 
uyumunun, basılı yayının okunurluğunda özel bir önemi vardır. Bir basılı yayın; 
başlık, gövde metin, slogan ve görüntü gibi öğelerden ve bu öğelerin doğru bir 
şekilde tasarlanmasından oluşur. 

2.2.1. Başlık 

Bir yayında okuyucunun ilk dikkatini çeken yazılı öğe başlıktır. Bu 
nedenle ilgi çekici olması gerekir. Başlık metnin özünü ve yayının mesajını çok 
iyi yansıtmalıdır. Metnin anlamını tamamlaması gereken başlığın görevleri: 

 Çarpıcılığı sağlamak,  

 Hedefi doğru göstermek 

 Metni okutturmak için ilgi çekmek olmalıdır (Anonim, 2004). 

2.2.1.1. Başlık çeşitleri 

 Dolaysız Başlıklar: Haber niteliği taşır. Bilgiyi dolaysız verir, çarpıcı 

değildir. (Traktör) 
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 Dolaylı Başlıklar: Kanıksanmış, alışılmış şeylerle ilgilenmeyen 
insanların var olduğunu düşünerek, daha ilgi çekici başlıklar 

kullanılabilir. (İşte çiftçinin başpehlivanı..) 

 Birleşik Başlıklar: Dolaylı ve dolaysız başlıklar birlikte kullanıldığında 

ilgi çekebilir. (İşte çiftçinin başpehlivanı, traktör) 

 Haber Başlıklar: Sanki bir gazete haberiymiş gibi sunulan başlıklar, 
her zaman ilgi çeker. (Traktörün gücü) 

 “Nasıl”lı Başlıklar: “Nasıl”lı başlıklar, merak uyandırır, okuyucunun 

sorunlarıyla ilgili ise, çözüm getiriyorsa ilgi çekicidir. (Bu işleri nasıl 

yapacak?..) 

 Soru Başlıklar: Soruyla yapılan başlıklar da merak uyandırıcıdır, ilgi 
çekicidir. Kişiyi cevabını bulmak için metni tümüyle okumaya yöneltir. 

(Traktör ne kadar iş yapabilir?) 

 Emir Başlıklar: İnsanlar kendisine emredilenin tersini yapmak isterler, 

bu nedenle bu tür başlıklar biraz rahatsız edicidir. (Bu traktörü satın 

alın) (Tarımsal Yayım El Kitabı,1988). 

2.2.1.2. Başarılı başlığın özellikleri  

Hangi tür başlık olursa olsun, aşağıdaki özellikleri üzerinde bulunduran 
başlık metnin okunurluğunu artırır. Yayım uzmanı basılı bir yayının başlığını 
seçerken aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir. İyi bir başlık; 

 Kalıplaşmış değil, özgün olmalıdır.  

 İlgi uyandırıcı, dikkat çekici olmalıdır. 

 Sözcüklerin anlamı güçlü olmalı ve ispatlanabilmelidir. 

 Kolay anlaşılmalıdır. Çiftçinin anlayacağı dil kullanılmalıdır 

 Konunun genel değil en önemli özelliğini vermelidir. 

 Okura bir yarar vaat etmelidir. 

 Metin ve resim gibi öğelerle uyuşmalıdır. 

 Olumsuz başlık kullanılmamalıdır. 

 Kolay okunan bir yazı karakteri seçilmelidir. 

 Metin puntosundan daha büyük punto ile yazılmalıdır. 

2.2.2. Metin 

Metin, başlık ve görüntü öğelerinin bir açıklamasıdır. Esas görevi ilgi 
çekiciliği sağlamak, bu konudaki tüm bilgileri inanılır ve anlaşılır bir dille 
anlatmak, sonuçta hedef kitleyi harekete geçirmektir. Aynı zamanda eylemi 
sürekli kılmaktır. 
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Metinde, önce başlıktaki fikirlerin ve delillerin açıklanması, sonra diğer 
özelliklerin sıralanması, en sonunda da istek ve arzu uyandırıp eyleme 
geçilmesinin sağlanması gibi bir diziliş olmalıdır. Bu şekilde istenilenler süratle 
aktarılmış, sonuçta okuyucunun da dikkati dağılmamış olur. 

Kısa metinler, okuyucuyu bıktırmaması bakımından etkilidir, fakat çiftçiyi 
ikna edecek, sorusuna yanıt oluşturacak tüm açıklamaların yapılması gerekir. 

2.2.2.1. Metin çeşitleri 

 Sebep gösteren metin: Ürünün veya eylemin yarattığı olanaklar ve 
kolaylıklar belirtilirken bunların sebepleri de gösterilir. 

 Mizahi metin: Bazen basit bir öykü, mesajı unutulmaz kılabilir. 

 Anlatıcı metin: Konunun bütün özellikleri anlatılır. Çiftçinin 
bilgilendirilmesi sağlanır, fakat sıkıcıdır. 

 Tanıklı metin: Yayımı yapılan ürünü veya eylemi denemiş kişilerin 
olumlu görüşlerinden yararlanılarak yazılır. İnandırıcılığı fazladır. 

 Konuşmalı metin: İki veya daha fazla kişinin, yayın konusu 
hakkındaki düşünceleri, konuşmalarıdır. Akıcıdır kolaylıkla takip 
edilebilir. 

 Öykülü metin: İnsanların ilgisini çeken, onların sorunlarını içeren 
öykülerden oluşturulur. İlgi çekici olabilir. 

2.2.2.2. Etkili ve başarılı bir metin özellikleri 

 İlginçlik: Farklı olan şeyler her zaman insanların ilgisini çeker. 

 Basitlik: Hitap edilecek kişilerin anlayacağı dilden yazmak, kısa 
sözcük ve kısa paragraf kullanmak basitliği sağlar. İçeriği, birbirini 
mantıksal ve kolay takip edilebilir bir sıra birbirini takip eden 
bölümlere ayırmak gereklidir. Metinde 5N ve 1K kuralı, yani "ne, 
nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve kim?" soruları aranmalıdır. 

 İnandırıcılık: Metin, inandırıcı, gerçeğe uygun olmalıdır. 

 Olumluluk: Seçilen sözcükler pozitif etkide olmalıdır. Ciddi uyarılar 
dışındaki yönlendirmeler olumlu cümlelerle verilmedir.Aşırı satıcı 
olmamak: Önemli görülen birkaç özellikten söz edilmeli, gereksiz 
ayrıntıya girilmemelidir.  

 Akıcı ve ilgi çekici dil kullanmak: Günlük konuşma diline uygun 
olarak, sanki biriyle sohbet ediyormuş gibi olmalıdır. Şahıslardan sık 
bahsedilirse, şahıslara hitap eden cümleler fazla olursa okunurluluk 
artar. 

 Harekete geçirmek: İnsanların kararsızlığına "şimdi yapın", "hemen 
deneyin" gibi sözcüklerle olumlu yönde etki yapmak gerekir. Metin, 
aynı zamanda eylemde süreklilik de sağlamalıdır. 
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2.2.3. Slogan 

Bir konu veya eylem, taşıdığı ayırıcı özellikleriyle, benzer olanlardan 
ayrılır. Amblem, logo, slogan gibi kendine özgü semboller sayesinde belleklere 
yer ederler. Sloganlar, eylemin çarpıcı bir cümlesinden veya başarılı bir 
başlıktan hareketle üretilirler. Ürün veya eylemin en önemli ve yararlı özelliğini 
yansıtıp, uzun süre belleklerde kalmasını sağlarlar. 

2.2.3.1. Başarılı sloganın özellikleri 

 Ürünün veya eylemin farklılığını vurgulamalıdır. 

 Yaptığı işi anlatmalıdır. 

 Kolay hatırlanabilmelidir. 

 Akıcı bir dille yazılmalıdır. 

 Kazandıracağı yarar ve ödül belirtilmelidir. 

 Merak uyandırmalıdır. 

 Kısa ve özgün olmalıdır. 

 Sık sık değiştirilmemelidir. 

2.2.4. Görüntü öğesi 

“Görmek inanmaktır”. Kırsal alanda ortalama okuryazarlık oranının düşük 
olduğunu göz önünde tutarsak, basılı yayınlarımızda kullanacağımız görsel 
öğelerin önemi ortaya çıkmaktadır. Yayınlardaki görüntü öğeleri (resimler, 
şekiller, grafikler) bir fikrin çabuk ve dolaysız olarak anlatımında sözcüklerden 
daha etkilidir. Görüntü öğesi, çiftçide istek uyandırır, ilgisini, dikkatini çeker, 
metni okumasını sağlar. Düşüncelere etki edilecek, gerçekler gösterilecekse 
görüntü öğesi olarak gerçek fotoğraf veya resim kullanılmalıdır. Duygulara 
seslenilecekse, istek uyandıracaksa, soyut çalışmalar, şekiller kullanılabilir. 
Özellikle kapak, çekici, özendirici olmalı, okuyucu kapağı görünce, içine 
bakmak için acele etmelidir (Anonim, 2007). 

2.2.4.1. Kullanılışlarına göre görüntü çeşitleri  

 Ürünün bir bölümünün veya tamamının görüntüsü: Konunun kolay 
tanınması, akılda tutulması açısından etkilidir. 

 Ürünün kullanıma hazır görüntüsü: Ürünle uyumlu öğeler, çevre 
düzenlemesi konu imajını arttırır. 

 Ürünün kullanım anındaki görüntüsü: Çiftçi ürünle birlikte kendini 
gördüğünde daha çabuk ilgilenir. 

 Ürünün farklı özelliklerinin görüntüsü: Benzer ürünler arasında 
farklılığın vurgulanması inanılırlığı kuvvetlendirir. 

 Eylemin yapıldığı veya ürünün üretildiği kurumun görüntüsü: Çiftçide 
güven sağlar. 

 Ürün veya eylemin kazandığı başarıların, ödüllerin görüntüsü: Merak 
uyandırır 
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 Ürünü kullananın veya eylemi gerçekleştirenin memnuniyetini ifade 
eden görüntüsü: Güven telkin eder ve güdülenmeyi artırır. 

 Ürünü kullanmayan veya eylemi gerçekleştirmeyenlerin kayıplarının 
görüntüsü: Pişmanlık ve acıma  

2.2.4.2. Başarılı bir görüntü öğesinin özellikleri 

 Dikkat çekici olmalı. 

 Konuyu etkili ve kolayca anlatabilmeli. 

 Hedef kitlede istek uyandırmalı. 

 Başlık, metin ve sloganı okutabilmek için merak uyandırmalı. 

 Yayının diğer öğeleri ile uyumlu olmalı. 

 İlgiyi dağıtıcı ayrıntılardan arınmış olmalı. 

 Konunun üslubuna uygun olmalı. 

 Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. 
İstediğimizi anlatmaya yaramayan görüntülere yer verilmemelidir. 

 Her bir görsel objede tek bir kavram sunulmalıdır. 

 Karmaşık görsel objeler basitleştirilmeli  

 Aşina olunmayan nesnelerin büyüklüğünü göstermek için bir ölçek 
kullanılmalıdır. 

 Metinlerde ve resimlerde zemin rengine zıt bir renk kullanılmalıdır.  

 Birden çok görsel objede tutarlı zemin rengi kullanılmalıdır. 
(Hepsinde zemin rengi aynı olsun). 

 Bir görsel objedeki renk miktarı sınırlanmalıdır. 

 Yatay çizgiler durgunluk hissi verir. Dikey çizgiler güç gösterir, yukarı 
bakma hissi verir. Köşegen çizgiler kuvvetli biçimde hareket ve 
dinamizm hissi verir.  

2.2.5. Tasarım 

Tasarım; bir basılı yayının ana öğeleri olan başlığın, metnin, görüntü 
öğesinin, sloganın ne şekilde yerleştirileceğinin belirlenmesidir. Yayının basım 
sonrası görünecek biçiminin bir taslağı olan bu belirleme; grafikere, metin 
yazarına, basım teknisyenlerine bilgi verir ve yol gösterir. 

Yayın tasarımında temel ilke düzendir. Tasarım dağınıksa rahatsız eder, 
düzenliyse ilgi çeker, konunun kavranmasına yardımcı olur. Düzenlemede renk 
biçim ve yazı uyumları yanında, yerleştirmelerinde de bir birlik, bütünlük olması 
gerekir. İlgi çekmek için gereksiz gösterişe gidilmemelidir. Tasarım, basit, 
anlaşılır olmalıdır.  

Tasarımda ilgiyi sağlayan öğelerin ağırlığı, gücü önemlidir. Biçimlerin 
büyüklüğü, geometrik yapıları, renkleri, merkezden uzaklığı, yayında ağırlık 
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sağlayan etmenlerdir. Bunların azlığı ya da çokluğu dikkat çekmede önemli rol 
oynar. Ağırlığın merkezde toplanması, okuyucuyu yayına daha iyi bağlar. 
Görüntü merkezi olan bu nokta, gerçek merkezin biraz üzerinde yer alır. 
Başlığın veya ürünün buraya yerleştirilmesi etkiyi arttırır. 

İnsanlar, genellikle büyük biçimlere, yazı ve boşluklara bakarlar. 
Hareketin başlangıç noktası buralar olmalıdır. Yayında oklar, işaretler, 
parmaklar, çizgiler, sayılar, harfler, flamalar, bir seri küçük resim, geometrik 
biçimler veya belirli yönde yürüyen kişi, yapısal hareketi sağlayan öğelerdir. 
Ayrıca bir nesnenin tekrarı, ilgiyi artırır. 

Bazı öğelere veya fikirlere diğerlerinden fazla önem verilmesi zıtlık 
(kontrast) oluşturur. Zıtlık, farklılıktır. İlgiyi diri tutar. 

Yayını ya da herhangi bir tasarımı meydana getiren öğeler dengesizse, 
ilgi dağılır, göz sağa sola kaçar. Öğeler zıt olsalar bile kendi içinde uyuşmalı, 
düzen içinde olmalıdır. Bütünlüğü olan yayınlar, izleyenin dikkatini diri tutar. 

2.2.5.1. İyi bir tasarımın özellikleri 

 Tasarımı oluşturan öğeler: Ölçü, biçim renk ve aralıklarıyla dengeli 
bir uyum içinde olmalıdır. 

 Bir tasarımı dış hatlarıyla meydana getiren şekil, sıkıcı değil, ilgi 
çekici olmalıdır. Etkili bir siluet gereklidir. 

 Olabildiğince basit olmalıdır. Özellikle küçük alanlarda yapılanlar 
sade olmalıdır. Gereksiz süsleme ve eklerden kaçınılmalıdır. Her 
öğe, mesajın aktarılmasına hizmet etmelidir. 

 Boş alanlar, tasarım için gerekli ve kaçınılmazdır. Boşluklar yayın 
öğelerinin algılanmasını kolaylaştırır, çekiciliği sağlar. Okuyucunun 
dikkatini yönlendirir.  

 Beyaz alan, önemli herhangi bir öğenin, örneğin metnin, 
belirtilmesine, öneminin artmasına izin verir. Fakat aşırı beyaz 
alanların lüks ifade ettiği de unutulmamalıdır. 

 Görüntü öğeleri, hitap edilen kişilerin ilgi alanlarına göre seçilmelidir. 

 Tasarımda olabildiğince görsel öğe kullanılmalıdır. 

 Yayına ürünü kullanan, eylemi gerçekleştiren insan öğesinin girmesi 
ilgiyi arttırır. 

 Yüzler, yayından başka yerlere, dışarıya bakıyor olmamalıdır. 
İzleyenin de aynı şeyi yapmasına sebep olur. 

 Yayındaki yazıların uyumlu olması, aynı yazı ailesinden olması 
yararlıdır. Okuyucuyu yormaz. Aynı karakterin küçük, büyük harfleri, 
farklı puntoda olanları bütünlüğü bozmaz. 

 Görme olayının genelde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru 
olduğunu düşünerek, tasarımın orta-üst kısmına ve tepesine ağırlık 
verilmelidir. 
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 Yayında bir egemen (Dominant) öğenin olması gerekir. Egemen 
öğenin dikkat merkezi oluşturması, ikincil olanların ona bağlanması 
etkiyi arttırır. Büyük öğeler dikkat çekicidir. 

 Görüntü öğesinin bulunduğu alanın, yayın alanının yarısından büyük 
olmasında yarar vardır. Daha etkili olabilir. 

 Hedef kitlenin kültürü (değer yargıları) ile çatışmamalı. 

Üretilen tüm materyaller kullanım öncesi ön teste tabi tutulmalıdır. Hedef 
gruptan bir kaç kişiye gösterilebilir ve bu kişilere ne öğrendikleri sorulabilir. 
Böylece, gerekirse üretim öncesi materyalin geliştirilme fırsatı ortaya çıkar. 
Redaksiyon (düzeltme) yapılarak yazılmış metin üzerinde gerekli 
düzenlemelerle basıma hazır hale getirilir. 

2.3. Tarımsal Yayımda Kullanılan Bazı Basılı Yayınlar 

Tarımsal yayım sürecinde kullanılan basılı yayınların bazıları ücret 
verilerek satın alınırken, bazıları ise çiftçilere ücretsiz olarak ulaştırılır. Bu basılı 
yayınlar; gazeteler, haber bültenleri, sirküler mektuplar, liftletler-broşürler, 
posterler- afişlerdir.  

2.3.1. Gazeteler 

Kelimeleri, şekilleri ve resimleri bir araya getirmek suretiyle kullanılan 
yayım araçlarının en başında gazeteler gelmektedir 
(www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim). 

Gazeteler temin edilebildiği ve okunabildiği takdirde eğitim yönünden 
değerli araçlardır. Eğitim düzeyi yüksek olan kişiler için yazılı mesajlar, sözel 
mesajlara göre daha etkili ve güvenilirdir  
(www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim). Okuryazar sayısının az olduğu 
toplumlarda bile, gazeteyi okuyabilen kişilerin, ilginç buldukları haberleri etrafa 
yayması ile verilen bilgiler diğer insanlara ulaştırılmış olur. 

Tarımsal yayım sürecinde ulusal günlük gazetelerden, süreli yerel 
gazetelere kadar bütün gazetelerden yararlanılır. Ancak tarımsal konuların 
medyada yer alması onun ilginçliği veya farklılığı ile sağlanabilir. Aşağıdaki 
resimde de tarla gününün yöreye özgü farklı bir mekan oluşturularak yapılması 
ona yerel medyada haber değeri kazandırmıştır.   

Gazetelerde verilen mesajlar genel mesajlardır. Gazeteyi okuyanlar 
almak istedikleri mesajları alırlar. Yayım teşkilatının duyurmak istediği 
etkinlikler ve etkinlik sonuçları gazetelerde haber olarak yayınlanabilir. Yine 
yayım teşkilatının, yayımını yaptığı bir yenilik veya önlenmesini düşündüğü 
problemle ilgili gazetelerde makaleler yayınlanabilir. Gazetelerde yayınlanan 
haber ve makalelerin yayım uzmanlarının istediği değişim doğrultusunda 
gerçekleşebilmesi için, gazete editörlerinin konulara vakıf olması gerekir. Bu 
açıdan olaya bakıldığında, gazetelerden yayım sürecinde yeterince 
yararlanabilmek için, gazete yazar ve editörleri ile yayım uzmanının işbirliği 
içerisinde çalışması faydalıdır. İyi bir yayım uzmanı, yayım sürecinde 
destekçileri (Gazete editörleri, imamı, öğretmen ve diğer resmi görevliler vs.) 
çok iyi değerlendirebilmelidir. 

http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim
http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim
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Yayım servisleri veya tarım birimlerince hazırlanan süreli gazeteler 
birimlerin yaptığı faaliyetler ve kurumsal reklamdan ziyade çiftçilerin 
problemlerine odaklanmalıdır. Dolayısı ile hazırlanan gazetelerin hedef kitlesi 
iyi belirlenmeli ve buna göre içerik hazırlanmalıdır.   

2.3.2. Haber bültenleri 

Özel bir hedef kitleye ulaşma konusunda haber bültenleri etkili ve diğer 
yayınlara göre ucuz bir yoldur. Haber bültenleri genellikle yayım uzmanları 
tarafından yöresel ve hedef kitleye özel hazırlanır. Resim oranı normal 
gazetelere göre daha fazladır. Ebatları genel gazetelere göre daha küçüktür ve 
kısa makaleler tercih edilir. Haber bültenini hazırlayan yayım uzmanları konuya 
net bir giriş yapar, konuyu kısa ve temiz cümlelerle anlatır. Bu tarz genelde 
çiftçilerin hoşuna gider. Uzun ve ağdalı anlatım çiftçi kitlesini sıkar (Anomim, 
2004). 

Haber bülteninin hedef kitlesi daha seçici ve dardır. Örneğin bir ildeki 
sebze yetiştiricileri, bir ildeki hayvan yetiştiricileri vs. Yayım uzmanları süreli 
olarak hazırlayacakları haber bültenlerini abone sistemi ile dağıtabilirler. 

2.3.3. Sirküler mektuplar 

Daha çok yeni bir teknik veya önemli bir tarımsal faaliyet hakkında çok 
sayıda çiftçiyi haberdar etmek istediğimizde ve ziyaret imkânlarının kısıtlı 
olduğu durumda kullanılan önemli bir haberleşme aracı sirküler mektuplardır. 
Yayım elemanları yeni bir üretim metodu, yüksek verimli bir tohumluk ya da 
yeni bir üretim faaliyeti konusunda bölgelerindeki çiftçilere bilgi vermek 
istediklerinde en çok sirküler mektuplardan yararlanabilirler (Anonim, 2004).  

Bütün basılı yayınlarda olduğu gibi sirküler mektuplarda da başlangıçta 
mektubun konusu ve yazılış amacı belirtilir. Daha sonra konunun önemi 
vurgulanır ve ilgi ana fikir üzerinde toplanır. Mümkünse, bir sirküler mektupta 
sadece bir konunun üzerinde durulmalıdır. Yer verilecek başarılı uygulamalar 
ve denemeler ikna ediciliği artırır. Resim ve çizimlerden, okuyucunun ilgisini 
çekmek için yararlanılabilir. Mektup, okuyanı harekete geçmeye teşvik edecek, 
nazik bir cümleyle sonlandırılabilir. Mektubun çiftçilerin en çok ihtiyaç 
duydukları zamanda ellerine ulaşmasına dikkat edilmelidir. İnsanlar için sorun, 
oluştuğu zaman diliminde daha önemlidir. Yazın oluşan bir soruna, kışın 
gereken önem verilmeyebilir.   

2.3.4. Lifletler - Broşürler 

Broşürler, çiftçi ve ailelerinin belirli bir konudaki ihtiyaçlarını karşılamak 
için hazırlanan, birkaç sayfalık kitapçık şeklinde yayınlardır. Okuryazar çiftçileri 
tarımın değişik konularında aydınlatmak, onlara faydalı bilgi vermek amacıyla 
hazırlanır. Broşür konuları; gübreleme, budama, aşı yapma, süt sağımı, 
sulama, ilaçlama gibi pratik uygulamalar olabilir. Konu seçiminde, hedef kitlenin 
ihtiyaç ve istekleri dikkate alınmalıdır. Lifletler genellikle bol resimle, yerel 
imkanlarla hazırlanarak diğer yayım metotlarının desteklenmesi amacı ile 
kullanılır. Aşağıdaki resimde sulama konusunda hazırlanmış bir broşür örneği 
görülmektedir. Broşürde “aşırı su zehirdir” sloganı ile fazla su kullanımın zararı 
anlatılıyor, kullanılan resimler ile basınçlı sulama ön plana çıkartılıyor.  
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Liflet hazırlarken; 

 Hedef kitle dikkate alınmalı, okuyucular yazılanlardan hoşlanmalı, 
teknik terimlere fazlaca girilmemeli. 

 Resimler anlatılan mesajın yanlış anlaşılmasını önler, mesajı daha 
çekici yapar ve okunulurluğunu artırır. 

 Mesaj belli bir mantık sırası ile verilmeli. 

 Gerçek resimlerin yanında çizimlerde kullanılabilir. 

 Kapak renkli, çekici ve özendirici olmalıdır. Okuyucu kapağı görünce 
içeriği okumak için acele etmelidir.  

 Objeler mümkünse orijinal renklerinde resmedilmelidir. 

2.3.5. Posterler - Afişler 

Yazarak bilgi yaymanın bir diğer vasıtası posterlerdir. Poster, üzerinde 
şekiller ve birkaç basit cümle veya sözcük olan kağıt veya karton levhalardır 
(www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim). Posterler, kişilerin dikkatini 
çekerek, onları faaliyete geçirmek, bir konu hakkında onları etkilemek, bir fikrin 
desteklenmesi veya üzerinde daha fazla bilgi sağlanmasını teşvik etmek, bir 
olayı yada düşünceyi vurgulamak amacıyla kullanılır. 

Posterler çoğu zaman bir kampanyaya öncülük eder veya bir eğitim 
sürecini haber verir. Genelde yayım sürecinde çok poster kullanılması konuya 
ilgiyi artırabilir. Bazen de olay fazla abartıldığında bazı çiftçiler için posterler itici 
gelebilir. Yayım sürecinde her metotta olduğu gibi poster kullanımında da 
ölçünün kaçırılmaması gerekir. Posterler yasal bir engel olmadığı sürece her 
yere asılabilir. Önemli olan hedef kitlenin posterleri rahatça görebilmesidir. 

İnsanlar doğadaki her hangi bir objeye nasıl bakıyorsa, postere de aynı 
şekilde bakabilmeli. Posteri anlamak için saatlerce başında beklememeli. Kısa 
bir göz gezdirme, ana fikri anlamak için yeterli olmalıdır. Posterlerde mesaj 
basit ve açık olmalı, detaylara ve kelimelere uzun uzun yer verilmemelidir. 
Aşağıdaki resimde iki tane afiş örneği görülmektedir. Her iki afişte de ağırlıklı 
olarak kullanılan fotoğraf ile bir konuda ilgi oluşturma amaçlanmış.   

Bir poster hazırlanırken; 

 Hedef kitle çok iyi belirlenmeli ve analiz edilmeli, 

 Posterler, genellikle yanından gelip geçenlerden, tek bir bakış da 
verdiğimiz mesaj basit ve anlaşılır olmalı,  

 Mesaj kısa ve çarpıcı bir slogan şeklinde düzenlenmeli, en önemli 
fikir resim halinde sunulmalı,  

 Açık seçik harfler kullanılmalı. Renklerin farklılığından 
yararlanılmalıdır. Renk farklılığının çok fazla olması da dikkati 
dağıtabilir.  

 Dikkati çekmek için kontrast oluşturan renklerden yararlanılmalıdır. 

 Okunabilir büyüklükte olmalıdır.  

http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim
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3. GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ YAYINLAR 

Radyo, televizyon ve bilgisayar gibi kitle yayım araçları kullanılarak 
hazırlanan programlar, bazen çok masraflı gibi görünse de, geniş kitlelere 
zamanında ulaşmak için çok uygundur. Ancak bu yayınların, yayım 
uzmanlarının yerini alması mümkün değildir. Çiftçilere kişisel önerilerde 
bulunma, pratik beceri kazandırma, onların sorularına cevap verme, tepkilerini 
ölçme ve ikna etmede özellikle yüz yüze görüşmeler çok daha etkilidir. 

Kitle yayım metotları olarak kullanılan, sesli ve görüntülü materyaller; 
televizyon yayınları, radyo yayınları ve internet üzerinden yapılan yayınlarla 
hedef kitleye ulaştırılır. Bunun yanında sesli ve görüntülü materyaller, video, 
sunu cihazı, tepegöz gibi araçlar kullanılmak sureti ile grup yayım metotlarının 
iyi bir tamamlayıcısı olarak kullanılabilir. Bu materyaller düzenli bir şekilde 
seçildiği ve kullanıldığı taktirde yayım sürecine olumlu katkılar sağlarlar.  

Kitle yayım metotları arasında kullanılan televizyon, radyo yayınları ve 
internet üzerinden bilgi paylaşımında mesajlar geneldir. İnsanların izleme, 
okuma veya dinleme mecburiyetleri yoktur. İnsanlar yayınlara belli bir ücret 
ödeyerek ve emek harcayarak ulaşabilirler. 

Görüntülü ve sesli yayınlar, hitap ettiği duyu organının özelliğine ve 
ulaşım farklılıklarına göre; radyo yayınları, televizyon yayınları ve internet 
yayınları olarak üç grupta değerlendirilebilir. 

3.1. Radyo Yayınları 

Bilgiyi konuşmak suretiyle ileten, sadece duyu organına hitap eden 
sistemlerdir (www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim). Radyo, birçok ülkede 
kitlelere ulaşmada en hızlı ve en yaygın haberleşme aracıdır. Radyo bir 
toplumun veya grubun deneyimlerini, diğerleri ile paylaşım imkanı sağlar. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde teknolojik imkanların gelişmesi ile birlikte 
radyo yayınlarının dinlenirliği azalmaktadır. Bunların yerini hem göze hem 
kulağa hitap eden televizyon yayınları almaktadır. Yayım sürecinde, kitle yayım 
metodu olarak radyo yayınları tercih edilecekse, yayının etkinliğinin artırılması 
için bazı kriterlere dikkat etmek gerekir; 

 Yayının içeriği mümkün olduğunca konuya ve bölgeye özel olmalı, 
hedef kitlenin problemleri ile ilgili konular seçilmelidir. 

 Son aktivitelere, hedef kitle eğilimlerine, tarımsal kalkınma ve gelişim 
gibi konulara ağırlık verilmelidir. 

 İlginç fikirler, müzikler, anonslar veya başka metotlar kullanılarak 
dinleyicinin dikkati çekilmelidir. Yayında ilk on dakika çok önemlidir. 

 Yayınların kolay takip edilir ve anlaşılır olması için akıcı bir üslup 
kullanılmalıdır. Özellikle kulağa hitap ettiği için basit ve anlaşılır 
kelimeler seçilmelidir.  

 Konuların normal sohbet havasında okunmasında, ses tonu çok 
önemlidir, sesin tabi olması anlaşılırlığı artırır. 

 Sunuş monoton olmamalı, seste tonlama olmalıdır. 

http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim
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 Önemli hususlar tekrarlanmalı, örneğin toplantı yeri, saati, konusu 
gibi. Dinleyicinin soru sorma şansı olmadığı için ara ara geriye dönük 
özetlemeler yapılmalı. Dinleyiciler aktivitelere katılmak üzere davet 
edilmeli. Uygulamaları dinleyicilerin tekrar etmesi onları yayının bir 
parçası yapacaktır.  

Radyo yayınları çok geniş bir coğrafyaya ve geniş bir kitleye hitap 
ederler. Hitap ettiği coğrafi alan ve kitlenin büyüklüğüne göre radyolar ulusal ve 
yerel radyolar olarak iki gruba ayrılabilir. 

3.1.1. Ulusal radyo yayınları 

Ulusal radyolar yayınlarını önemli bir engel yoksa ülke geneline yapan 
radyolardır. Bu radyolar genellikle yayınlarının tamamını yayım hizmetlerine 
ayırmazlar. Ancak genel yayın akışı içerisinde, çiftçilerin dinleme oranlarının 
yüksek olduğu saatlerde, tarımla ilgili yayınlar yapabilirler. Yayınlar sohbet, 
skeç, yarışma veya röportaj olarak gerçekleştirilebilir. Ulusal radyolarda 
mesajlar daha genel ve ulusal tarım politikasını ilgilendiren konularda 
yoğunlaşır. Programlarda genellikle çiftçilerle ilgili bakanlar kurulu kararları, 
tarımsal destekler, meteorolojik uyarılar veya genel tarım konuları işlenir. 

3.1.2. Yerel radyo yayınları  

Yerel radyolar ülkemizde doksanlı yıllardan sonra yaygınlaşmıştır. 
Günümüzde hemen hemen her ilin ve ilçenin yerel radyosu mevcuttur. Bu 
durum iyi değerlendirildiği takdirde tarımsal yayım sürecine olumlu katkılar 
sağlanabilir. Yerel radyo yayınlarında ağırlıklı olarak yerel problemler üzerinde 
durulur. Yayım teşkilatı hedef kitlesini ilgilendiren konuları seri olarak 
muhataplarına yerel radyo yayınları ile ulaştırabilir. 

Yerel radyolarda yapılan yayınlarda bölge insanının problemleri, aynı 
bölgeden insanlarla masaya yatırılır. Çiftçiler kendi problemlerinin tanıdıkları ve 
aynı problemi paylaştıkları insanlar tarafından dile getirilmesinden hoşlanırlar 
ve çözümleri daha kolay benimserler. Yerel radyoda yapılan yayım 
faaliyetlerinde çiftçiler yayının bir parçası olarak değerlendirilmelidir. 

Radyo yayınlarının genel politikaların belirlenmesinde radyo 
yöneticilerinin ağırlığı vardır. Yayım uzmanlarının istedikleri formatta 
mesajlarını verebilmeleri için radyo yöneticilerinin yayım uzmanı ile aynı 
paralelde olaylara bakabilmesi gerekir. Bundan dolayı yayım uzmanları, radyo 
ve televizyon yöneticileri ile işbirliği içinde olmalıdır. Zaman zaman yapılacak 
toplantılarla bu insanlara tarımsal açılımlarla ilgili bilgiler vermelidir. Yayım 
teşkilatının düzenlediği tarla günü, sergi ve teşvik müsabakalarına radyo ve 
televizyon temsilcileri mutlaka davet edilmelidir. Bu sayede hem çalışmalarımız 
daha geniş kitlelere ulaştırılır, hem de radyo ve televizyon temsilcilerinin 
tarımsal yayım faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.  

Yayım uzmanı yerel radyolar için hazırlayacağı programlarda konuları 
derinlemesine işlemelidir. Tarım saati gibi genel bir program yerine, her üretim 
konusunu ayrı ayrı değerlendirebileceği programlara yönelmelidir. Yayınlar 
ulusal radyolara göre daha somut ve uygulamaya dönük olmalıdır.  
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Yerel radyoların, çiftçi için en büyük avantajlarından birisi, aldığı bilgileri 
ve ya anlayamadığı konuları aynı gün veya ertesi gün programı yapan yayım 
uzmanından test etme imkanının olmasıdır. Çünkü programı yapan kişi çiftçinin 
sürekli görme imkanı olan kendi yayım uzmanıdır.  

Yayım sürecini yürüten yayım uzmanı, yayınlar akabinde çiftçiden gelen 
geri dönütleri değerlendirir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde yeni yayım 
politikaları belirlenir ve hangi yayım metodunun uygulanması gerektiğine karar 
verilir. 

3.2. Televizyon Yayınları 

Televizyon, radyo kanalı ile yapılan tarımsal yayıma ikinci bir (görsellik) 
boyut daha kazandırmak suretiyle, öğretimde etkiyi artırmaktadır 
(www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim). Televizyon yayınları vasıtası ile 
aynı anda, geniş bir çiftçi kitlesine, uzmanların hazırladığı mesajlar, birey 
başına ucuz bir maliyetle ulaştırılabilmektedir. Televizyon ile yurt çapında 
yaygın çiftçi eğitimi projeleri uygulanabilir (YAYÇEP). Ayrıca yayım uzmanları, 
metot ve sonuç Demonstrasyonlarını ayrıntılı biçimde irdeleyebilirler; ev 
ekonomistleri sağlık, giyim ve diğer konularda programlar hazırlayabilirler.  

Televizyon programlarının yapımı başlı başına bir uzmanlık ister. Bu 
konuları program yapımcıları ve teknik personel iyi bilir. Yapımcılar, yayım 
uzmanları ve yerel çiftçilerle işbirliği yapmak suretiyle eğitim programları 
hazırlarlarsa, geniş kitlelerin ilgisini çekebilirler. Yayım programının konusu çok 
iyi seçilmelidir ve amaç iyi tespit edilmelidir. Programın ne zaman 
yayınlanacağı, kimin tarafından ve ne şekilde sunulacağı önceden 
belirlenmelidir. 

Televizyon yayınları hitap ettiği kitlenin ve coğrafyanın büyüklüğüne göre 
ulusal ve yerel televizyonlar olarak iki kısımda incelenebilir. 

3.2.1. Ulusal televizyon yayınları 

Ulusal televizyonlar, engelleyici bir unsur olamadığı takdirde yayınlarının 
ülke genelinde seyredildiği televizyonlardır. Bunların ana gündemi tarımsal 
yayım değildir. Bu televizyonlarda ancak ulusal düzeyde tarımsal konular 
incelenebilir. Ülkemizin ulusal yayın kurumlarından olan TRT zaman zaman 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yapmak sureti ile tarımsal 
konulardaki yayınlarını artırmaktadır. Geçmişte uygulanan YAYÇEP projesi ve 
GAP TV: yayınları bu işbirliğine örnek olarak verilebilir.  

Ülkemizde televizyon yolu ile uzaktan eğitim değişik alanlarda başarı ile 
uygulanmaktadır. Tarımsal konularda da zaman zaman televizyon yayınları ile 
uzaktan eğitim gündeme gelse de bu güne kadar uygulamaya geçilememiştir. 

3.2.2. Yerel televizyon yayınları 

Ülkemizde uydu teknolojisinin gelişmesi ile birlikte ulusal televizyonların 
sayıları artmıştır. Bunun yanında her bölgede yerel televizyonlar kurulmaya 
başlamıştır. Yayınların yerel merkezli yapılması tarımsal yayım sürecinde 
olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir husustur. Özellikle kırsal alanda 
genel izleyicileri, çiftçiler ve onların akrabaları oluşturmaktadır. Bu durum 

http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/yayim
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özellikle yerel televizyon yapımcılarını çiftçilere yönelik programlar yapmaya 
yöneltmektedir. Yayım teşkilatı bu durumu çok iyi değerlendirebilir. Yerel 
televizyonlarla işbirliği yaparak, çalışmalarını, duyurularını, eğitim faaliyetlerini 
değişik formatlarla hedef kitleye ulaştırabilir. 

Yerel televizyonların yayım süreci açısından en büyük avantajı, yerel 
radyolarda olduğu gibi, çiftçinin aldığı bilgileri yayım uzmanından test etme 
imkanına sahip olmasıdır. Yayım uzmanı da yayım süreci ile ilgili geri dönütleri 
daha kolay alabilir. Bilgilerin test edilmesi ve geri dönütler iletişimin ve buna 
dayalı olarak yürütülen yayım faaliyetlerinin başarısı için en önemli iki kriterdir 

4. İNTERNET YAYINLARI 

Toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi ve teknolojinin tabana yayılması 
ile birlikte internet kullanımı giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak internet 
üzerinden yapılan tarımsal yayım da, tarımsal yayım sürecinde yerini 
almaktadır. Günümüzde bakanlığın politikalarına bağlı olarak yaptığı 
duyuruları, tarımsal konuda istenilen verileri, her türlü sesli ve görüntülü yayını, 
internet üzerinden bulmak mümkündür. 

Bireysel yayım metotlarında değindiğimiz internet görüşmeleri, iki kişi 
(yayım uzmanı ve çiftçi) arasında gerçekleştirilen bilgi paylaşımıydı. Bireysel 
yayım metodunda internet kullanımında, kaynak yayımcı hedef ise çiftçidir. 
Kitle yayımında kullanılan internette ise; karşımızda anında bilgi alabileceğiniz 
bir yayımcı yoktur. Burada kaynak internet siteleri, alıcı ise çiftçidir. Çiftçi teknik 
donanımı ve bilgi düzeyine göre ihtiyacı olan bilgilere ilgili internet sitelerinden 
ulaşabilir (Karaturhan, 1994). 

Yayım teşkilatları kendi hedef gruplarına yönelik siteler geliştirebilirler. Bu 
sitelerde yayım uzmanları kendileri ve kurumlarının reklamlarından çok 
sorunlar ve çiftçinin ihtiyacı olan teknik bilgilere ağırlık vermelidir. İnternet 
siteleri sade ve bilgiye kolay ulaşılabilir özellikte olmalıdır. Uzun ve gereksiz 
bilgilerle doldurulmuş siteler çiftçileri sıkar. Gelecekte en fazla kullanılabilecek 
kitle yayım vasıtalarından biri de hiç şüphesiz internet tabanlı yayınlar 
olacaktır.  

Araştırmacılar, yayım uzmanları ve çiftçiler uluslararası örgütlerin veri 
tabanlarından da istifade edebilirler. Bu veri tabanlarından en önemlileri AGRİS 
ve CARİS dir. 

İnternet Teknolojisinde Kullanılan İletişim Şekilleri  

 Noktadan Noktaya İletişim: Tek bir kullanıcının tek bir alıcıya mesaj 
göndermesidir. 

 Noktadan Çok Noktaya iletişim: Tek bir kullanıcının mesajını belirli 
sayıdaki alıcıya göndermesidir. 

 Noktadan Sunucuya İletişim: Tek bir kullanıcı sunucuya mesaj 
göndermektedir. 

 Noktadan Servis Sağlayıcı Dar Yayıncılığa: Kullanıcının servis 
sağlayıcıya gönderdiği mesaj, belirli bir gruba gönderilmektedir 
(kuruluş ağları). 
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 Sunucu Geniş Yayıncılık: Kullanıcı bilgiye anonim olarak 
erişmektedir (kuruluş siteleri). 

 Sunucu Dar Yayıncılık: Servis sağlayıcı bilgiyi yalnızca belirli bir 
gruba açar (bilimsel makale siteleri). 

İnternet Teknolojisinin Avantajları: 

 Görüntülü, sesli ve yazılı görüşme imkanının olması 

 İnternet teknolojisi bireysel yayım aracı olarak kullanılabildiği gibi, 
grup ve kitle yayım  aracı olarak da kullanılabilir olması. 

 Yayımcı ve çiftçi karşılıklı anlık olarak görüşebildiği gibi, yayımcı 
veya çiftçi e-posta yoluyla tek taraflı  mesaj da iletebilir. 

 İnternet teknolojisinin kaydetme yeteneği ve görsel verileride 
göstermesi 

 Çok fazla bilgi kaydedebilir ve çiftçi dosyası veri tabanı olarak 
kullanılabilir. 

İnternet Teknolojisinin Dezavantajları: 

 Kullanımı için bilgi ve pratiklik gerektirmesi 

 Bilgisayar, modem gibi ekipmanların ve iletişim hattı gerekliliği 

 Virüs ve hacker tehdidi 

WEB Tarım TV 

Günümüzün bilişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 2010 yılı 
Eylül ayından beri web tabanlı (internet) Tarım TV yayıncılığı yapmaktadır. 
Yayına (http://www.tarimtv.gov.tr) adresinden erişilmektedir. Yayın ile tarımsal 
konulardaki gelişmeleri ve gündemi kamuoyu  ile paylaşmak, dünya tarım 
borsalarındaki bilgileri çiftçilere ulaştırmak, eldeki arşivleri değerlendirerek 
çiftçilerin görsel ve işitsel bilgilere ulaşması sağlanmaktadır. Yayını çeşitli 
sosyal paylaşım sitelerinden takip etmekte mümkündür.  bir yıl sonunda 16 bin 
CD boyutundaki bilgiyi izleyicilere aktarması, bir milyon beş yüz altmış sekiz 
bin kişinin yayını ziyaret etmesi ve iki yüz altmış eğitim filminin gösterilmiş 
olması bu yayının önemini kavramamızı sağlamaktadır.  
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) 

16 Ekim 1945 tarihinde Kanada'nın Quebec kentinde Birleşmiş 
Milletlere üye 44 ülke temsilcisinin, insanların beslenme düzeylerini 
yükseltmek, gıda ve tarımsal ürünlerin üretimini ve dağıtımını geliştirmek ve 
kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 
FAO Anayasasını imzalamaları ile kurulmuştur. 

Bugün FAO, 175 üye ülke ve 2.000 çalışanı ile Birleşmiş Milletler 
sistemi içindeki en büyük özerk kuruluştur. 

Kuruluşundan bu yana FAO; tarımsal kalkınmayı, iyi beslenmeyi ve 
tüm insanların faal ve sağlıklı yaşamaları için gerekli gıdayı bulabilmelerini 
amaçlamış, fakirliği ve açlığı azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştur. 

FAO, tarımsal kalkınmayı sağlayacak ekonomik ve sosyal politikalar 
üretirken, gıda ve tarımdaki acil durumların ele alınmasında da en büyük 
rolü üstlenmektedir. 

Doğal kaynakların korunması ve yönetilmesi için "sürdürülebilir 
tarımsal ve kırsal kalkınma" nın öncüsü olan FAO, yürüttüğü programlarla, 
gelecek kuşaklarında ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. 

FAO Dünyadaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve 
depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda 
danışmanlık yapar. İstatistikler tutarak bunlara ilişkin bültenler yayınlar. 

FAO nun merkezi Roma'dadır. Dünyada yayılmış çok sayıda büroları 
mevcuttur. 1960'lardan sonra çalışmalarını, daha çok tarım ürünlerinin 
geliştirilmesi ve protein eksikliğinin giderilmesi konularında 
yoğunlaştırmıştır. BM ülkelerinin çoğu FAO nun üyesidir. Türkiye'de 9 
Haziran 1947 tarih ve 5063 sayılı kanun gereğince örgüte üye olmuştur. 
Türkiye 1948 yılından beri FAO’ nun üyesidir. FAO’nun Türkiye’de işbirliği 
yapmakta olduğu kurum ve kuruluşlar arasında Dışişleri Bakanlığı, Tarım 
ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Güney Doğu Anadolu 
Projesi (GAP) Bölgesel Kalkınma İdaresi, Üniversiteler, sivil toplum 
örgütleri, Enstitüler, dernekler ve özel sektör yer almaktadır, 

FAO ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği ve koordinasyon, Türkiye’de 
FAO Temsilcisi ve Roma’da FAO Türkiye Daimi Temsilcisi öncülüğünde 
devam ettirilmektedir. 

FAO Web Sitesi: www.fao.org 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C4%9Fa%C3%A7land%C4%B1rma&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
http://tr.wikipedia.org/wiki/9_Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/9_Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/1947


 
148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRIS/CARIS 

Dünya tarım bilgilerinin tarafsız ve adaletli paylaşıldığı, Uluslararası 
ortak bilgi sistemleridir. 

Türkiye Ulusal AGRIS/CARIS Merkezi Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Eğitim Yayın ve Yayımlar  Dairesi Başkanlığı; 1986 yılından beri 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) nezdinde atanmış "Ulusal 
AGRIS/CARIS Merkezi" görevini yürütmektedir. 

FAO tarafından koordine edilen ve ülkesel ve bölgesel düzeyde 
toplam 201 merkezin her ay yaklaşık 14.000 adet veri girişi yaptığı AGRIS 
Uluslararası Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Bilgi Sistemi (International 
Information System for the Agricultural Sciences & Technology), bilgi 
değişimini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak üzere kurulmuş ve 1975 
yılında işler hale gelmiştir. Tüm tarım ve ormancılık konularını kapsayan, 
dünya çapında bir bilgi sistemi olan AGRIS, bugün yaklaşık 3 milyon 
bibliyografik künye ihtiva eden bir veri tabanına sahip olmuştur. 

AGRİS ve CARİS müşterek işleyen ile iki kardeş sistemdir. CARIS 
Devam Eden Tarımsal Araştırmaların yayınlandığı bir Bilgi Sistemidir 
(Current Agricultural Research Information System). Halen Dünyada 153 
CARIS Merkezinde yürütülmekte olan araştırma çalışmaları bu sistemde 
yayınlanır. ( Proje başlığı, amaçları, araştırma lideri, ve çalışanların isimleri 
ile uzmanlık alanları, yürütüldüğü yer başlangıç zamanı vs.). 

Ulusal AGRIS/CARIS Merkezini belirleyen her katılımcı ülke, bu bilgi 
sistemlerine veri göndermekte ve karşılığında bu sistemlerden ücretsiz 
olarak faydalanmaktadır., Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığı,Ülkemiz adına bu sistemlere bilgi göndererek Türk tarım 
sektöründe yapılan çalışmaları dünya ülkelerine iletmekte, tarım 
teknolojisindeki gelişmelerden veri tabanını haberdar etmektedir. Eğitim 
yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca bugüne kadar toplam 4.500 adet 
veri girişi yapılarak, Uluslararası Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Bilgi Sistemi 
(AGRIS)’in veri tabanına dahil edilmiştir. 

E-Posta: agris@tarim.gov.tr 

AGRIS Web Sitesi: www.fao.org/agris 

http://www.fao.org/agris
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AMAÇ 

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verenlerin iletişim bilgi ve 
tecrübeleri hizmetin başarısı için önemli faktörlerden biridir. Bu bölümün 
amacı, yayım elemanlarının yayım yöntemlerinin özelliklerini öğrenerek 
başarılı bir şekilde kullanmaları için gerek duyulan bilgiye sahip 
olmalarını sağlamaktır.  

HEDEF 

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde etkinliğin artırılması 
bu bölümün defidir. 

KAZANIMLAR 

Yayım yöntemlerinin özellikleri, yöntem seçiminde kriterler, uygun 
yöntem seçimi konusunda bilgi. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından başlayarak devlet, tarım 
kesiminde önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve zaman içinde giderek 
yaygınlaşan bir örgütlenme ve çok sayıda kamu kuruluşu ile kırsal alana refah 
ve aydınlık götürmeye çalışmıştır. Uzun yıllar tarımsal araştırma, yayım, 
veterinerlik hizmetleri, tarımsal mücadele, tohumculuk, gübre dağıtımı gibi 
hizmetler kamu eliyle yürütülmüştür. Geniş hizmet örgütlenmesi yanında 
devlet; siloları, bankaları, fabrikaları, çiftlikleri ve daima güdümünde 
bulundurduğu kooperatifler ile kalkınma öncülüğü yapmaya gayret etmiştir 
(Anonim, 2000).  

Bu çerçevede devletin yürüttüğü önemli hizmetlerden birisi de 1940’lı 
yıllarda başlayan tarımsal yayım hizmetleridir. Türk tarımsal yayımının geçmişi, 
sınırlı olanaklarla çalışan ve erişebildikleri çiftçilere modern tarım tekniklerini ve 
pratiklerini sabırla öğreten, kimi mesleğinde hak edilmiş ünü olan, kimi ise 
yeterince tanınmayan çok sayıda yayım elemanı tarafından yürütülmektedir 
(Anonim, 2000).   

Günümüzün en belirgin özelliklerinden birisi de, teknolojinin hızla 
değişmesidir. Üretim teknik ve yöntemleri sürekli olarak gelişmektedir. Tarım 
da bu gelişmeden soyutlanamaz. Tarımsal üretimin her aşamasında sayısız 
teknolojik yenilik, üreticilerin kullanımına sunulmaktadır (Tatlıdil, 1997; Tatlıdil, 
2013). 

Türkiye gibi nüfusu hızla artan, kişi başına düşen ortalama gelir düzeyi 
düşük ve sanayileşme sürecinde bulunan ülkelerde tarım ürünlerine olan 
gereksinme her yıl önemli oranlarda yükselmektedir. Bir yandan artan 
gereksinmenin karşılanması, diğer yandan dış satım olanaklarının geliştirilmesi 
yoluyla sanayileşme için gerekli hammadde ve dövizin elde edilmesi, tarımsal 
üretimde sürekli ve hızlı bir artışın gerçekleştirilmesiyle olasıdır. Türkiye’de bu 
nedenle birim alandan sağlanan üretimin artırılması yeni teknolojilerin (üretim 
teknik ve yöntemleri) kullanılmasıyla olanaklıdır. Çünkü, tarımda üretimi 
kısıtlayıcı etmenlerden en önemlisi olan işlenebilir arazi sınırlan çoktan aşılmış 
bulunmaktadır (Tatlıdil, 1997; Tatlıdil, 2013). 

Yeni teknoloji, tarımsal araştırma kurumları ve üniversiteler tarafından 
üretilmekte ve geliştirilmektedir. Yapılan bir çok araştırma ile yeni bilgiler elde 
edilmekte ya da başka ülkelerde elde olunan bulguların ülke koşullarında 
geçerliliği sınanmaktadır. Böylece araştırma kurumları ve üniversitelerde 
tarımsal gelişmemize dayanak olacak yeni bilgiler toplanmaktadır. Fakat 
unutmamak gerekir ki, yeni teknoloji ancak üreticiler tarafından uygulamaya 
konulduğu zaman bir toplumsal yarar sağlanır. Bu nedenle, bir uygulama 
değeri taşıyan her yeni teknik bilgi, hızla üreticilere iletilmeli ve 
benimsetilmelidir (Tatlıdil, 1997; Tatlıdil, 2013). 

2. YAYIM YÖNTEMLERİ 

Tarımsal yayımın amacı olan davranış değişikliğini gerçekleştirebilmek 
için, üreticilerin bilgi, beceri ve tutumlarında değişim meydana getirmek gerekir. 
Bunu tarımsal yayımda sağlayabilmek için birçok öğretim tekniğinden (yayım 
yönteminden) yararlanılır. Evrensel olan bu teknikler toplumdan topluma, 
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bölgeden bölgeye, hatta bireyden bireye farklılık gösterir. Hatta zamanla birey 
ve toplumda meydana gelen değişiklikler öğretim yöntemlerinin etkinlik 
derecesini de değiştirir. Öğretim yöntemleri iyi seçilmediği veya iyi 
uygulanmadığı durumlarda, yayım çalışmalarında başarı olasılığı zayıftır 
(Özçatalbaş ve Gürgen, 1998). 

Bu yöntemler, biçimlerine göre yazılı, sözlü ve göstermeye dayalı olarak 
incelenebileceği gibi, kullanışlarına (katılanların sayısına) göre de, bireysel 
(kişisel), grupsal ve kitlesel öğretim yöntemleri olarak incelenmektedir 
(Özçatalbaş ve Gürgen, 1998). 

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) yetişkin eğitimini, zorunlu 
öğrenim çağının dışına çıkmış ve asıl uğraşısı artık okula gitmek olmayan 
kimselerin, hayatlarının herhangi bir bölümünde duyacakları öğrenme ihtiyacını 
veya ilgiyi tatmin etmek üzere özellikle düzenlenen faaliyetleri ya da 
programları kapsar şeklinde tanımlamaktadır. Bu faaliyetlerin ve programların 
içine, mesleki eğitim dışındaki eğitim, meslek eğitimi, genel eğitim, biçimsel 
nitelik taşıyan ve taşımayan öğrenme türleri girdiği gibi, ortak sosyal amaçlara 
yönelik eğitim de girer (Kurt, 2000). 

Eğitimin fonksiyonlarından birisi de, bireylere bilgi ve beceri 
kazandırmanın yanı sıra, toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam 
ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretmektir. Ayrıca yeni ve eski değerleri 
uyumlu hale getirme sorumluluğu da eğitime düşer. Bireylerde eğitim düzeyi, 
fikir, duygu ve ahlaki tutumlar geliştikçe, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere 
verilen eğitim de seviye kazanır. Ancak bu durumda bir gelişmeden 
bahsedilebilir (Kurt, 2000). 

Yöntemler, tarımsal yayım çalışmalarını planlayabilmek için hangi 
davranış türlerinde hangi tekniklerin etkili olduğunu bilmek gerekir. Öğretim 
tekniklerinin hangi davranış biçimlerini etkilediği incelendiğinde, üreticiye beceri 
kazandırmada, bireysel yöntemlerin en etkili yöntemler olduğu, grup 
yöntemlerinin tutum değişiminde ve kitlesel yöntemlerin ise daha çok 
bilgilendirme konularında etkili olduğu söylenebilir (Özçatalbaş ve Gürgen, 
1998). 

Yayım çalışanlarının temel işlevi; kırsal nüfusun yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi amacıyla, onların ihtiyaç duydukları, yeni yöntem ve teknolojilere 
ait bilgilerin, hedef kitleye ulaştırılmasını ve hedef kitleyi oluşturan bireylerin de, 
bu bilgileri kendi yaşamlarında kullanmalarına yardımcı olmaktır. 

Bu süreçte bir yayım elemanının sahip olduğu temel araçlarından biri 
yayım yöntemleridir. İletişim ve yetişkin eğitiminin temel ilkelerine dayalı olarak 
geliştirilen bu yöntemlerin başarılı kullanımı, yayım elemanının sahadaki 
performansı üzerinde belirleyici olmaktadır. 

“Öğrenme”, bireyin davranışlarında bir değişim yaratmak amacıyla 
yaptığı faaliyetlerdir. 

“Öğretme” ise; öğrenilecek konuları öğrenenlerin dikkatine sunmak, 
onların ilgisini çekmek ve onları uygulamaya teşvik edecek ortamın 
yaratılmasıdır. Yayım elemanı, öğrenme ortamını sağlayan unsurları çok 
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ustaca kullanarak, bireylerin başarılı bir öğrenme süreci geçirmelerini 
sağlamalıdır. Çiftçiler, çiftçi kadınlar veya gençler bu ortamın odak noktasıdır. 
Yayım elemanının temel işlevi, öğrenme ortamında yer alan unsurların, 
bireylerin davranışlarında değişim yaratacak şekilde en uygun 
kombinasyonunu sağlamak ve kullanmaktır. 

Yayım çalışmalarının temelinde iletişim vardır. Bu nedenle; yayım 
elemanı ile çiftçiler arasında iletişimin sağlanmasında kullanılan tüm yayım 
yöntemlerinin amacı, çiftçileri motive etmek ve çiftçilerin kendi sorunlarına 
çözümler bulabilmeleri için yeterli hale getirmektir. Yayım yöntemleri, çiftçileri 
karar alma sürecinde özgür tercihler yapabilmelerine olanak sağlamalıdır. 
Yayım çalışmalarında, koşullara bağlı olarak pek çok yayım yöntemi 
kullanılabilir. Ancak bu aşamada önemli olan nokta, yayım yöntemlerinin 
birbirini tamamlayıcı yönde kullanımıdır (Ceylan, 2005). 

2.1. Bireysel Yöntemler 

Bireysel Yöntemler, yayım çalışmaları sırasında en fazla kullanılan 
yöntemlerdir. Bu nedenle, kitle iletişim ve grup yöntemleri ile aralarında bir 
tamamlayıcılık ilişkisi de vardır. 

Bireysel yöntemler aşağıdaki amaçlar için kullanılır: 

 Çiftçi sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne yardımcı olmak 

 Anlaşmazlıkların giderilmesi 

 Bilgi eksikliğinin giderilmesi, gibi amaçlarla kullanılır. 

Çiftçi ile yayım elemanı arasındaki karşılıklı görüşmenin gerçekleştiği yer, 
çiftçinin işletmesi olabildiği gibi, yayım elemanının bürosu da olabilir. 

Kişisel görüşme sırasında yayım elemanı, karşısındaki kişi üzerinde 
olumsuz etki yapan iletişim davranışlarından kaçınmalıdır.  

Olumlu ve olumsuz iletişim davranışlarından bazıları aşağıdadır: 

Olumlu Davranışlar: 

 Karşısındakinin görüşlerini kabullenmeye hazır aktif bir dinleyici 
olmak, 

 Karşısındakine yoğunlaşmak, 

 Karşısındakinin görüşlerini daha açık bir şekilde ifade etmesi için 
teşvik etmek, 

 Teknik kavramları açıklarken karşısındakinin dilini kullanmak, 

 Karşısındakini, kendi fikirleri, istekleri ve sorunları olan bir kişi olarak 
kabul etmek, 

 Onun düşünce yapısını izlemek, 

 Onun problemlerin çözümünde alternatifler üretmesine yardımcı 
olmak, 

 Sözel olmayan mesajlardan da yararlanmak, 
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 Onun davranışlarını yargılamamak, 

Olumsuz davranışlar: 

 Kendini suçlu hissetmesini sağlamak, 

 Yönetmek, baskı yapmak, tehdit etmek, 

 Herhangi bir açıklama yapmadan konuyu değiştirmek, 

 Konuşurken yüzüne bakmamak, bakışlarını kaçırmak,   

 Duygularını yönlendirmeye çalışmak (Ceylan, 2005). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Grup Yöntemleri 

Yayım çalışmalarında benzer özelliklere sahip, pek çok grup yöntemi 
kullanılmaktadır. 5-30 kişi arasında çiftçiden oluşan çiftçi grupları; yayım 
elmanı ile, ortak sorunlarının çözümüne yönelik olarak, bilgi almak veya görüş 
alışverişinde bulunmak gibi amaçlarla bir araya gelirler. 

Grup yöntemlerinin diğer yöntemlere göre avantajları şunlardır; 

 Daha fazla kişiye ulaşmaya olanak sağlar. 

 Bireysel yöntemlere göre daha kısa sürede daha fazla sayıda kişiye 
ulaşılabilir.  

 Çiftçi başına düşen yayım maliyeti daha düşüktür. 

 Çiftçilerin daha fazla katılımına olanak sağlar. 

 Yayım elemanının performansı konusunda çiftçiler daha kolay bilgi 
sahibi olabilirler. 

“Çık, çık....” 

Matematik öğretmeni öğrenciyi tahtaya kaldırır ve biraz zor bir işlemi 
yazmadan, aklından yapmasını ister. Heyecanlanan öğrenci, doğru 
cevabın çok altında bir sayı söyleyince öğretmen biraz sinirli bir şekilde “çık 
çık” der. Öğretmenin ne demek istediğini anlayamayan öğrenci şaşırır ve 
öylece kala kalır. Bu duruma bir anlam veremeyen öğretmen, bir kez daha 
“çık, çık” diye uyarır; öğrenci şöyle bir etrafına bakıp, ok gibi fırlayarak 
sınıftan çıkar.  

Buradaki problem basittir. Öğretmen, sayıyı biraz daha yükselt 
anlamında söylediği “çık” kelimesinin öğrenci tarafından “çık git” biçiminde 
anlaşılacağını bilemezdi. 

Bu hikaye, iletişimde temel bir kuralı vurgulamaktadır. Her zaman 
kullandığınız kelimenin veya önermenin, size olduğu kadar, konuştuğunuz 
kişiye de aynı anlamı ifade ettiğinden emin olunuz. Sıradan kelimeler, 
değişik geçmiş ve kökenlerden gelen kişilere faklı anlamlar ifade edebilir ve 
şaşırtıcı, olumsuz sonuçlar doğurabilir (Kurt, 2000; Sillars, 1995). 
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Yayım elemanının, grup yöntemlerinin yukarıda sözü edilen 
avantajlarından yararlanabilmesi için, bu yöntemlerin kullanımı konusunda bazı 
temel bilgileri edinmiş olması gerekmektedir: 

 Eğer daha önceden oluşmuş bir çiftçi grubu yoksa, bu grupları 
oluşturmak ve işlevsel hale dönüştürmek oldukça güçtür. Yayım 
elemanının grubun kompozisyonunu belirleyemez. Onun işi, grubu 
oluşturan bireyler arasında, grubun işlevi açısından uyumlu bir 
yapının oluşmasını sağlamaya çalışmaktır. 

 Grup yöntemleri; katılımcıların belirlenmesi, davet edilmesi ve 
programın belirlenmesi aşamalarının dikkatli olarak planlanmasını 
gerektirir. 

 Çeşitli eğitim materyalinin (slayt, resim, örnek olay vb) kullanılması, 
grup yöntemlerini, katılanlar açısından daha çekici hale getirmekle 
beraber, yayım elemanının bu eğitim materyallerinin hazırlanması 
için gerekli olanaklara ve bilgiye sahip olması gerekir. 

 Çoğu zaman, konu ile ilgili tarafların veya uzmanların davet edilmesi, 
yayım elemanının organizasyon yeteneğinin daha üst düzeyde 
olmasını gerektirir. 

 Grup yöntemlerinin uygulanması sırasında, yayım elemanı ile çiftçiler 
arasında, bireysel yöntemlere kıyasla, anlaşmazlıkların ortaya çıkma 
olasılığı daha yüksektir. Ancak, bu durumu olumlu yönde 
değerlendirmek gerekir. Çiftçiler, grup içinde, fikirlerini daha etkin bir 
şekilde savunma olanağı bulabilirler (Ceylan, 2005). 

2.3. Kitlesel Yöntemler 

Kitle iletişim yöntemlerinin başlıca araçları, radyo, televizyon ve basılı 
yayınlardır. Kitle iletişimi günümüzde giderek daha fazla insanın, daha uzun 
süreyle yaşamına girmektedir.  

Kitle iletişimi “uzağı yakın etmekte”, insanoğlunun onbinlerce yıllık “aynı 
anda iki yerde” olma düşünü gerçekleştirmektedir.  

İnsanlar, kendi yaşadıklarından daha özgür, daha hakça ve daha kaliteli 
bir yaşamın varlığını fark etmekte, böyle bir yaşam için kendi çabalarını ve 
toplumsal taleplerini yükseltmektedirler. Kitle iletişimi insanların ufkunu 
genişletmekte ve çıtanın yükselmesini sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Kitle iletişim; hakça dağılıma katkıda bulunmaktadır. 
Chykowski’nin Romeo ve Juliyet balesini televizyondan yayınlandığı ilk 
gecede izleyenlerin sayısı, ilk sahneye konduğu günden başlayarak 
temsillerde izleyenlerin toplam sayısından fazladır. 
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Kitle iletişimi, her yaşta ve her düzeyde insanın her konuda eğitimine, 
mekan ve zaman sınırlarını zorlayarak büyük katkılarda bulunmaktadır (Taluğ, 
2005). Tüm grubu içerir, yayım elemanı ve çiftçi arasında herhangi bir temas 
yoktur. (Örneğin; broşürler, tv, radyo, bilgisayar) (Boyacı, 2001). 

3. UYGUN YÖNTEM SEÇİMİ 

Kırsal alanda yaşayan, tarımsal yayımın hedef kitlesini oluşturan 
bireylerin nasıl bir eğitim istedikleri şu şekilde sıralanabilir: 

1- Eğitimin amaçlarını, kendi bilgi ve ihtiyaçlarına dayanarak kendileri 
belirtmelidir. 

2- Kendi hayatlarında başarılı olmaya yarayacak bir öğrenim isterler. 
Gerçek problemini çözmeye, işine yarayacak yeni amaçlara 
yönelmeye yardımcı nitelikte bir eğitim görme ihtiyacı duyarlar. 

3- Hemen ya da kısa sürede uygulayabileceği bilgi ve becerileri 
öğrenmek isterler. 

4- Öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılmak, kendi tecrübesine 
dayalı olarak görüşlerini açıklamak, tartışmak isterler. 

KİTLE İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Kitle iletişimi, bu iş için geliştirilmiş araçlarla aynı mesajın 
çok sayıda insana iletilmesine dayalıdır. İletişimde taraflar karşı 
karşıya değildir ve mutlaka bir araca ihtiyaç vardır. Kitle iletişimi 
mutlaka araç içeren bir iletişimdir ama her araçlı iletişim bir kitle 
iletişimi değildir. Örneğin, telgraf, telefon, telefax gibi araçlarla 
yapılan haberleşmeler kitle haberleşmesi değildir. Kitle iletişimi 
olabilmesi için aynı mesajın çok sayıda alıcıya sunulması gerekir. 
Başka bir anlatımla, kitle iletişimi iki gerek şarta sahiptir: (a) kitle 
iletişim aracı kullanımı, ve (b) aynı mesajın çok sayıda alıcıya 
iletilmesi. 

Kitle iletişimde kaynak bir haberleşme örgütü ya da 
kurumlaşmış bir kişidir. İşlevi bireysel iletişimde olduğu gibi 
mesajını düzenlemek ve en uygun biçimde iletmektir. Bu süreç 
bireysel iletişimden farklı olarak, bir grup insan tarafından 
yürütülür ve denetlenir. Kitle iletişiminin alıcıları ise geniş, dağınık 
ve türdeş olmayan bir kitledir. Alıcılar, kaynak açısından isimsiz, 
anonim bir kitle oluşturur. Kitle iletişimcisi alıcıları tanıyamaz ve 
kontrol edemez. Bir başka deyişle, alıcılar kitle iletişimini seçme 
özgürlüğüne sahipken, kitle iletişimcisi alıcısını seçme olanağına 
sahip değildir (Taluğ, 2005). 
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5- Bilgi, beceri, alışkanlık ve hareketlerini geliştirecek, problemlerini 
kendi başına çözebilecek duruma getirecek yöntemleri kazanmak 
isterler. 

6- Çevrelerini tanıma isteğine ağırlık verirler (Kurt, 2000). 

Yayım eğitim faaliyetleri için de bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlardan 
bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

a) Birey, öğretim amaçlarını, kullanılacak eğitim yöntemlerini 
kavramalı, benimsemelidir.  

b) Eğitim sırasında öğrenenin, öğreticinin, basılı kaynaklardaki 
bilgilerin, görüşlerin, tecrübelerin ortaya çıkması sağlanmalıdır.  

c) Eğitimde kazandırılacak bilgiler, görüşler, öğrenenin tecrübeleriyle 
bütünleşebilmelidir.  

d) Görüşler, tecrübeler belli odak noktalarında yoğunlaştırılmalıdır. 

e) Bireyin öğrenmesini kolaylaştıran bir ortam hazırlanmalıdır.  

Bütün bu şartların gerçekleştirilebilmesi için; 

1- Faaliyetlere geçmeden önce çay saati gibi resmi olmayan oturumlar 
düzenlenebilir.  

2- Eğitimde kaynak kişi tek ise, düz konuşma yoluna gidilebilir. 
Konuşma sonunda tartışmaya yer verilmelidir.  

3- Birden fazla kaynak kişi varsa açık oturum yapılabilir.  

4- Eğitim alanların katılması için, problemlerin sergilenmesi, örnek olay 
uygulamalarından faydalanılabilir.  

5- Alan incelemesi gösterilebilir. 

6- Film, TV gösterileri düzenlenebilir.  

7- Eğitime katılanlar serbestçe görüşlerini belirtebilmeli, tartışmalara 
katılabilmelidir (Kurt, 2000). 

Yayım eğitiminde faydalanılacak aracın seçiminde dikkat edilecek 
hususlar şunlardır: 

 Eğitime katılanların ihtiyaç ve ilgileri, 

 Eğitim sürecinin oluşacağı fiziksel çevre, 

 Yayım elemanının yeteneği, 

 Eğitsel araçların var olup olmadığı, 

Böylece; 

 Eğitime katılanların etkin biçimde faaliyetlere katılmasına elverişli 
yöntemler seçilmelidir.  

 Grup (küme) çalışması yapılmalıdır. 
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 Yeni bilgilerin hemen kullanılabilmesine öncelik verilmelidir.  

 Bireylerin önceki bilgileri ile yeni öğrenecekleri arasında ilişki kuracak 
teknikler kullanılmalıdır. 

 Tek bir yöntemle yetinmek yerine, öğrenme hızını düşürmemek şartı 
ile, değişik uygulamalara yer verilmelidir.  

 Bireyin eğitim sırasında ilerlemesini ölçerek, kendi kendilerini 
değerlendirmelerine (öz değerlendirme) fırsat sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK: 

Antalya’da yapılan bir demonstrasyon çalışmasına başlamadan önce 
bir grup uzman, durum analizi yapmak üzere gittikleri Antalya’ya 50 km 
uzaklıktaki bir köyde şöyle bir olayla karşılaşırlar; 

Üreticilerin sorunları ile ilgili yakınmaları “elmalarının para etmemesi” 
noktasında odaklaşmaktadır. Köydeki ve bölgedeki üreticilerin üretimleri 
elmada yoğunlaşmakta, ancak elmalarını değerince bir fiyata 
satamamaktadırlar. Çiftçilerle uzmanlar bir toplantı yaparlar. Çalışma 
grubundan bir kişi, köyde yaşayan kişilerin okuma yazma oranın ne kadar 
olduğunu sorar. Toplantıda bulunan öğretmen, biraz da küçümser bir ifade ile 
orada bulunan çiftçileri göstererek “siz bunların böyle konuştuklarına 
bakmayın, bunların yarısı okuma yazma bilmez, öğrenmek de istemezler, 
okuma yazma kursu açıyoruz da gelen olmuyor” der. 

Öğretmenin orada bulunan üreticileri küçümser biçimdeki bu 
konuşması, toplantı alanında  bulunanların yüzlerinin bozulmasına bazı 
üreticilerin başlarını öne eğmelerine sebep olmuştur. Kısa bir sessizlikten 
sonra “neden gelmeyeceğimi anlatıvereyim de herkezçeler bilsin beyim” 
diyerek 60 yaşlarına bir çiftçi sesliği bozar. 

“Bütün gündür buradasınız, konuştuk, dertlerimizi söyledik, bizim 
derdimiz elmamızın para etmemesi. Elmayı tüccarlara kilosunu 70-75 
kuruştan satıyoruz. Geçtiğimiz senelerde Isparta’ya satayım dedim. 
Nakliyecilerle pazarlık ettim, 500 liraya anlaştık. Sabahtan yola çıktık, Isparta 
haline gittik. Elmaya 1 ile 1,5 lira verenler oldu, en yüksek fiyatı verene 1,65 
liradan sattım. Elmayı indirdik, bir buçuk lira etti, halci parayı verdi, 200 
lirasını kesti, neymiş toptancı hale giriş parasıymış, beş yüzünü nakliyeci aldı 
bana kaldı yedi yüz lira para. Köyden siparişler vardı hanımımla kızın, onların 
da yarısını aldım, yarısı alamadım. Nakliyeci ile köye dönerken baktım ki, 
manavlarda benim elmanın aynısını 3,5-4 liradan satıyorlar. Beni aldı bir 
düşünce, nakliyeci bir şey yapmadı sadece elmayı taşıdı 500 lira aldı, haldeki 
toptancı benden aldı 1,65’e satıyor manava 3 liraya, manav da satıyor 4 
liraya. Nakliyeciyi, toptancıyı ve de manavı düşman görmeye başladım. Bizim 
öğretmen de okuma yazma kursu açıyorum gelen yok diyor. Okuma yazma 
öğrensem elmanın kilosu 2 lira mı olacak? Öğretmen bana bunu öğretecekse 
hanımı da alıp gelirim kursa. Anladınız mı şimdi neden burdakilerin okuma 

yazma kursuna gelmediklerini." 
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Yayım eğitiminde yöntem seçiminde dikkat edilecek hususlar ise 
aşağıdaki gibidir: 

 Hedef kitlenin ihtiyaç ve ilgileri, 

 Fiziksel çevre 

 Yayım elemanının yeteneği, 

 Araçların var olup olmadığı (Kurt, 2000).  

Tarımsal yayım faaliyetlerinde kullanılacak olan yöntem ve araç seçimini 
birçok faktör etkileyebilir. Sıralanacak olan faktörler öğretme-öğrenme 
sisteminin unsurları olup birbirleri ile etkileşim içerisindedirler. Birinin seçim ya 
da kullanımı, diğerinin seçim ya da kullanımını doğrudan etkileyebilir. Bu 
faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Yayım programı hedefleri: Yayım faaliyetlerinde kullanılan bütün 
araçlar hedef kitlenin öğretim hedeflerine ulaşmalarına doğrudan 
yardımcı olmalıdır. Ancak “x” davranışının anlatılmasında çok faydalı 
olan bir araç, “y” davranışının anlatılmasında faydalı olmayabilir. Bu 
durumun dikkate alınması gerekir. Ayrıca aynı öğretim hedefine 
ulaşmada tek bir araç veya yöntem kullanılma mecburiyeti de yoktur. 
Birden fazla yöntem veya araçlar kullanılabilir.  

 Yayım yöntemi: Uygulanacak olan yayım programının özelliğine 
göre, hedef kitleyi oluşturan bireylerin sayısı bir veya birden fazla 
yayım yöntemi uygulamayı gerektirirse, seçilen yöntemin en etkili 
olmasında gerekli olan araçlar da bu doğrultuda seçilmelidir. 
Örneğin, önceden belirlenmiş özel amaçların gerçekleştirilmesi 
bireylere yönelikse, bireysel yöntemlerdeki araçlar; gruba yönelikse 
buna uygun araçlar seçilecektir. Ayrıca yöntemin görmeye, işitmeye, 
beceriye, yeteneğe, uygulamaya dayalı olma özelliği de araç 
seçimini etkileyecektir.  

 Hedef kitle özellikleri: Hedef kitlenin öğrendiklerini hemen 
kullanmayı, faydalanmayı isteme gibi özellikleri seçilecek yöntemleri 
etkileyecektir. Ayrıca hedef kitlenin genellikle yetişkin bireylerden 
oluştuğu göz önüne alınırsa, yetişkinlerin görsel-işitsel tercihleri, 
öğrenme düzeyleri, ilgileri, beceri, ve yetenekleri de bu doğrultuda 
etkili olacaktır.  

 Araçların özellikleri: Araçların uygulanan yayım programına 
uyumluluğu, hedef kitle tarafından kullanma kolaylılığı ya da zorluğu 
araçların seçimini etkileyecektir. 

 Yayım elamanlarının tutumları ve becerileri: Yayım programına 
uygun olan yöntemlerin veya araçların nitelikleri ne olursa olsun, 
bunları kullanmak ve bunlardan istenilen şekilde yararlanılması için, 
kullanılacak kişide konu ile ilgili belirli düzeyde bilgi ve becerinin 
olması gerekir. Yayım elemanı ilgili araçları kullanmada gerekli bilgi 
ve beceri seviyesine sahip değilse ya da bunların faydasına pek 
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inanmıyorsa araçları kullanmak istemeyecektir. Dolayısıyla, yayım 
elemanındaki bilgi beceri eksikliği ve yanlış tutumlar araçların 
seçimini etkileyebilecektir.  

 Ekonomiklik: Seçilen yöntemin veya araçların, maliyet ve zaman 
açısından ekonomik olup-olmaması, uygulanacak olan yayım 
programına veya hedef kitleye ekonomik olarak bir külfet getirip 
getirmemesi de, yayım yönteminin ve araçların seçimini 
etkileyecektir (Kurt, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. UYGUN YÖNTEM SEÇİMİNDE BENİMSEME SÜRECİ SAFHALARI 

Bireyin yeniliği ilk kez duymasından onu benimsemesine kadar geçen 
sürece yenilikleri benimseme süreci (adoption process) denir. Kişiler genellikle 
bir yeniliği duyar duymaz benimsemezler. Benimseme kararı ancak zaman 
içinde oluşan bazı etki ve incelemelerin bir sonucudur. Kişinin benimseme 
kararı bir anlık eylemden çok bir dizi eylemi içeren ve belirli bir zaman 
periyodundan sonra oluşan bir süreçtir. Örneğin bir üretici yeni bir buğday 
çeşidinin ismini duyar duymaz onu tarlasında üretmeye başlamaz. İlk kez 

Yayım Yönteminin Doğru Seçilip Seçilmediğini Test Etmek 

Yayım yönteminin ve araçlarının seçiminde bütün bu sıralanan 
faktörlere rağmen, kullanılacak olan yöntem ve araçların doğru seçilip 
seçilmediğini anlayabilmek için, yayım elemanı bazı soruları kendine 
sormalıdır. Bu soruların çoğuna olumlu cevap veriliyorsa, seçimin doğru 
olduğu söylenebilir: 

Yöntem ve araç; 

1) Kazandırılması öngörülen davranış değişimini oluşturabilecek 
nitelikte mi? 

2) Yöntemi uygulama basamakları ardışık olarak bir sırayı izliyor 
mu? 

3) Hangi özellikteki üreticilerle kullanılarak geliştirildiği ve denendiği 
rapor ediliyor mu? 

4) Etkililiğini desteklemeye olanak veren veriler var mı? 

5) Hedef kitlenin özelliklerine uygun mu? 

6) Hedef kitleyi daha iyi düşündürmeye ve eleştirici olmaya 
yöneltebilir mi? 

7) Eğitim  materyali; a- Taşınabilir mi? b- Başka personel yardımı 
gerektirmeden kullanılabilir mi? c- Seçilip kullanılması için 
harcanacak zaman, çaba ve ekonomik bedele değer mi? d- Daha 
iyi ve etkili olarak kullanılmasına yardımcı olacak yazılı bir rehberi 
var mı? (Kurt, 2000). 
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duyma ile, benimseme yani üreticinin tarlasında üretmeye başlaması arasında 
bir zaman geçmektedir. Bu süre araştırıcılar tarafından çeşitli zaman birimleri 
(ay. yıl gibi) ile ölçülebilmektedir. 

Tarımda yeniliklerin yayılması ve benimsenmesi ile ilgilenen araştırıcılar, 
benimseme sürecini birbirini izleyen safhalar evreler ya da basamaklar halinde 
incelemektedirler.  

Bugüne değin yapılan araştırmalarda bu safhaların sayıları ve isimleri 
üzerinde kesin bir görüş birliği olmamıştır. En yaygın olanı, benimseme 
sürecinin beş safha halinde incelenmesidir:  

a) Haberdar olma: Bireyin yeniliği ilk kez duyması safhasıdır. Bu ilk 
aşamada yeniliğin varlığından haberdar olunur ve bazı genel bilgiler 
(ön bilgiler) elde olunur. Ancak bu bilgiler eksiktir. Bu ilk aşama çok 
önemlidir. Bazı bireyler birçok problemi olduğu halde problemini 
göremez, farkında olamaz. Özellikle geri kalmış toplumları oluşturan 
bireylerde bu özellik daha çok belirgindir. Yayım elemanın bu tip 
birey ve toplumlara yapacağı ilk yardım; birey ve topluma doğacak 
olan problemleri sezdirmektir (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). Üreticilerin 
yeni teknolojilerden veya uygulamalardan haberdar olmasından, 
dikkatinin çekilmesinden, yayım hizmetini sağlayan kuruluşlar 
sorumludur. Bir bölgedeki üretici nüfusunun, geniş ve hızlı bir şekilde 
uygulamanın içine alınmasında kitle iletişim araçlarından 
yararlanılması en mantıklı olan yöntemdir (FAO, 1984).  

b) İlgi duyma: Bu safhada birey haberdar olduğu yeniliğe ilgi duyar. 
Yeniliğin yararları ve uygulanmasına ilişkin bilgi arar. O konuda bazı 
şeyler dinlemek, okumak ve öğrenmek isteğindedir. Bu safha bilgi 
safhası, ilgilenme safhası olarak da adlandırılmaktadır. Birey, 
yeniliğin faydalı ve üstün taraflarını öğrenmek ister. Yayım 
elemanının bu safhada, bireyin kendi problemini veya sorununu 
benimsemesine ve çözümüne yarayacak bilgi toplamasına rehberlik 
etmesi gerekir (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). Bu safhada yayınlar, ihtiyaç 
duyulan bir takım bilgileri sağlayabilir. Fakat üretici öyle kaynak arar 
ki onun sorularına cevap verebilecek nitelikte olsun. İlgi duyma 
safhasında yeterli ve etkili olabilmek için, kitle iletişim araçlarının 
yanı sıra destek olarak, yayım elemanları köy seviyesinde grup 
toplantıları organize edebilirler (FAO, 1984).  

c) Değerlendirme: Bireyin, daha önce edindiği genel bilgileri kendi özel 
durumu için eleştirdiği safhadır. Bir başka anlatımla, bireyin 
sözkonusu yeniliğin kendi koşullarında uygulanabilirliğini ve 
kendisine neler kazandırabileceğini,  elde ettiği bilgilerin ışığında 
zihinsel olarak değerlendirdiği safhadır. Birey probleminin veya 
sorununun çözümü için gerekli olan unsurların değerlendirmesini 
yapmaya çalışır. Belli bir yeni görüş, bilgi veya uygulama konusunda 
daha geniş bir bilgi edinen birey, bunu kendisi ve ailesi açısından 
değerlendirir. Bu aşamada birey, söz konusu yeniliği denemek, 
uygulamak konusunda bir karara varmak ister. Maliyeti, uygulama 
imkanları, sakıncalı yanları, sağlayacağı gelir veya yarar konusunda 
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bir takım hesaplamalar yapar. Sonucun, kendisi için elverişli olup 
olmadığını araştırır. Birey bu aşamada başarılı bir hesaplama 
yapabilmişse deneme aşamasına geçebilecek duruma gelmiş 
demektir. Eğer değerlendirme olumlu cevap bulamamış işe 
benimseme süreci durur (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). Değerlendirme 
safhasında komşuların, arkadaşların ve ailenin fikirleri muhtemelen 
önemli olmaktadır. Birçok üretici gözle görülebilir kanıtlar isterler 
veya yeni uygulama veya teknoloji hakkında veriler görmek isterler. 
İşte bu safhada, direkt gözleme imkanı önemli olmaktadır. Bu 
aşamada genellikle, sonuç demonstrasyonları ve çiftçi günleri etkili 
grup yöntemleri yayım teknikleridir (FAO, 1984).  

  

d) Deneme: Kendi özel koşulları için yeniliğin değerlendirmesini olumlu 
olarak yapan birey, yeniliği tümüyle benimsemeden önce, onu 
sınamak gereksinmesini duyar. Bu aşamada, bireyin başarılı olması 
gerekir. Aksi taktirde bireyin ileriki öğrenme faaliyetlerine katılmasını 
sağlamak çok zorlaşacaktır (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). Deneme 
safhasında üretici yeni teknolojiden veya uygulamalardan ne şekilde 
faydalanabileceği hakkında bireysel olarak yardım veya fikir 
gereksinimi duyabilirler. Bu yardım direkt yayım servisi tarafından 
sağlanabileceği gibi, önder çiftçilerden yardım alınarak da temin 
edilebilir. Öyle ki, bu teknolojiyi veya uygulamayı, arazilerinin küçük 
bir bölümünde uygulamaları, hem yeniliğin kullanımında deneyim 
sahibi olmak için, hem de sonuçları kolaylıkla gözleyebilmek için 
faydalı olabilir (FAO, 1984). Böyle bir imkan yok ise, diğer çiftçilerin 
arazilerine ziyaretler yapılabilir.  

e) Benimseme: Bireyin yeniliği benimseme kararını verdiği safhadır. 
Yani üretici tarımsal yeniliği tümüyle ve sürekli olarak uygulamaya 
geçer. Bu kararaulaşmada deneme safhasında elde edilen sonucun 
büyük etkisi vardır (Taluğ ve Tatlıdil, 1993).  

 

 

 

 

Tarımsal yayım elemanı, bireylerin yeniliği öğrenmesinde veya 
benimsemesinde ilk dikkat edilecek kurallardan biri, bireyin benimseme 
süreci safhalarından hangisinde olduğunu tespit etmektir. Bundan sonra 
yapılacak iş, bireyin adım adım bu safhalardan başarı ile geçmesine 
yardım etmektir (Kurt, 2000; Taluğ ve Tatlıdil 1993) 
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Benimseme sürecinde, genellikle, haberdar olma aşamasında kitle 
iletişim yöntemlerinin, ilgi duyma ve değerlendirme safhasında kitle iletişim ve 
grup yöntemlerinin kullanılması, en rasyonel olandır. Bazı durumlarda bireylere 
öneri, yerel yayım elemanı tarafından verilebilir. Benimseme süreci safhaları 
mantıki bir sonuç olarak ortaya çıkarken, yayım elemanlarının, değişik 
üreticilerin benimseme işlemine, değişik safhalarında ulaşabileceğini akıldan 
çıkarmaması gerekir. Bundan dolayı bir üretici deneme safhasında ise, bu 
denemelerin değerlendirmelerini ve deneyimlerini, değerlendirme safhasında 
olan diğer üreticilere göstermeleri, onlara çok yardımcı olabilir (FAO, 1984). 
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AMAÇ 

Tarımsal yayım ve danışmanlık sürecinde yayım/danışmanlık 
çalışmalarını programlayabilmek için gerekli olan mevcut durum 
analizlerini gerçekleştirebilmek. 

HEDEF  

Tarımsal Yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliğini artırmak. 

KAZANIMLAR 

1) Yayım programlarında kullanmak amacı ile kurumsal bilgileri 
derleyebilir 

2) Yayım programlarında kullanmak amacı ile kurumsal çevre ile ilgili 
bilgileri derleyebilir 

3) Kurumsal bilgileri analiz edebilir 

4) Çalışma sahası ile ilgileri bilgileri derlemek için gerekli planlamaları 
yapabilir 

5) Çalışma sahası ile ilgili ikincil kaynakları kullanabilir 

6) Çalışma sahası ile ilgili birincil veri toplama tekniklerini bilir ve uygular 

7) Kurumsal verileri ve çalışma sahasına ilişkin verileri birlikte 
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1. TARIMSAL YAYIM SÜRECİ 

Toplumsal yapı gibi toplumsal sorunlar da son derece karmaşık ve 
çok nedenli bir karaktere sahiptir. Toplumsal hayatta yaşanan her 
sorunun, diğer sorunları da etkilediği bilinen bir gerçektir. Günümüzde 
toplumumuzun yaşamakta olduğu birçok sorunun temelinde de, ihmal 
edilmiş köy olgusu ve kırsal kesim insanının görmezden gelinmiş 
sorunları yatmaktadır. Kırsaldan kente göç, gecekondulaşma, 
kentlileşememe, kentsel işsizlik, suç oranlarında ve sosyal-psikolojik 
sorunlarda hızlı artış gibi birçok toplumsal sorunun temelinde, "insanları 
doğduğu yerde doyuramama ve insanca yaşatamama" gerçeği 
yatmaktadır (Özvarış, 2001). Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme Konuya 
bu açıdan bakıldığında tarımsal yayımın çalışma konularının, sadece 
tarımsal üretimle sınırlı kalmayıp, sosyal konuları da içine almak zorunda 
olduğu kabul edilmesi gereken bir gerçektir. 

Tarımsal yayım, çalışma konuları yönü ile değerlendirildiğinde; 
sorunları ve bu sorunlar arasındaki ilişkileri anlaması, sorunları 
çözebilecek bilgi ve yetenekleri kazanması için yayımcının çiftçileri 
motive ettiği bir süreç olarak da tanımlanabilir. Bu süreç, birbirini izleyen 
ve tamamlayan aşamalardan oluşur. Bu aşamaların her biri, bir sonraki 
aşamayı etkilediği için bir tarımsal yayım çalışmasının başarısı, bütün bu 
aşamaların toplam başarısı olarak tanımlanabilir. 

Tarımsal yayım süreci, birbirini takip eden aşağıdaki aşamalardan 
oluşur: 

 Durum Analizi  

 Yayım Teşkilatına Yönelik Durum Analiz Çalışmaları 

 Çalışma Sahasına Yönelik Durum Analiz Çalışmaları 

 Yayım Programlarının Oluşturulması ve Formalara İşlenmesi 

 Uygulama  

 İzleme ve Değerlendirme  

Aşağıdaki şekilde tarımsal yayım sürecini oluşturan aşamalar ve 
bunların birbirleriyle ilişkileri görülmektedir (Anonim, 2004): 
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2. YAYIM TEŞKİLATINA YÖNELİK DURUM ANALİZ 

Yayım teşkilatına yönelik yapılacak durum analiz çalışmaları; 
kuruluş içi ve kuruluş dışı (çevre) analizleri ile varsayımların belirlenmesi 
ve durum analiz sonuçlarının raporlanması olmak üzere dört bölümde 
değerlendirilebilir. 

Kuruluş içi ve dışı analiz bölümlerinde derlenen verilerin 
değerlendirilmesinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi SWOT 
(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir.  

SWOT analizi, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen 
koşulların, sistematik olarak incelendiği bir analiz yöntemidir. Bu çalışma 
ile; kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek 
fırsatlar ve tehditler belirlenebilir. Kurum içi ve dışı olarak yapılacak analiz 
çalışmasının sağlıklı yapılması; yayınlarımızdan, “hedefe yönelik yayım 
programı hazırlama” bölümünde detaylı olarak anlatılan ve yayım 
programlarına yön veren stratejik planlamanın güvenilirliğini doğrudan 
etkiler. 

2.1. Kuruluş İçi Analiz 

Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini 
etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği 
koşulların ve eğilimlerin incelenerek "güçlü" ve "zayıf" yönlerin 

DURUM 

ANALİZİ 
İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 

PROGRAMLAMA UYGULAMA 
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belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına 
ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise 
kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir 
ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü 
yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere 
ışık tutacaktır. 

Burada uygulanacak SWOT analizi kuruluşun kendini sorgulama 
biçimidir. Kişi kurum veya tüzel yapı kendisinin güçlü yönlerini belirlerken 
şu soruları sorar; 

 Üstün noktalarımız nelerdir? 

 Neleri iyi yaparız? 

 Başkalarının bizde gördüğü üstün noktalar nelerdir? 

 Hangi tür işleri daha iyi yaparız? 

 Potansiyelimizi en güzel kullanabildiğimiz alan hangisidir? 

Böylece, kişi kurum veya tüzel yapının başarılı olmasını sağlayacak 
güçlü yönler bu sorularla açıklanır. 

Kişi kurum veya tüzel yapı kendisinin zayıf yönlerini belirlerken şu 
soruları sorar; 

 Neleri kötü yaparız? 

 Neleri iyileştirmeye gereksinimimiz var? 

 Başkaları hangi yönden bizden daha iyi? 

 Başkalarının bizde gördüğü eksikler nelerdir? 

 Başarı için yeterli performans sağlayamıyor muyuz? 

 Böylece, kişi kurum veya tüzel yapının başarılı olmasına engel teşkil 
edebilecek eksiklikler bu soruların cevapları ile açıklanabilir (Özvarış, 
2001).  

2.2. Kuruluş Dışı (Çevre) Analiz 

Kuruluşun çevre analizi iki kademeli olarak ele alınmalıdır. 
Bunlardan birincisi; organizasyonun kendi iç çevresi (organizasyonun 
sahip ve yöneticilerinin, çalışanların, organizasyon kültürü) ikincisi ise 
faaliyet çevresi (organizasyonun faaliyette bulunduğu sektörle ilişkide 
bulunduğu kişi, kurum ve kurallar) analizidir. 

Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin 
incelenerek, kuruluş için kritik olan "fırsat" ve "tehditlerin" belirlenmesidir. 
Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj 
sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, 
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kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi 
veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. 

Kişi, kurum ya da tüzel yapılar, fırsatları belirlemek sorabileceği 
sorular: 

 Çevremde bizimle ya da bizim yaptığım işle alakalı ne gibi gelişmeler 
oluyor? 

 Önümüzde duran fırsatlar neler? 

 Sunduğumuz hizmetten yararlanacak gerekli potansiyel mevcut mu? 

 Teknoloji ve pazardaki değişimler neler 

Kişi, kurum ya da tüzel yapılar, tehditleri belirlemek için şu soruları 
sorabilir; 

 Önümüzde ne gibi engeller var? 

 Rakiplerimiz ne durumda? 

 Yapılan iş ve hizmetin standardında ne gibi değişimler var 

 Değişen teknoloji bizi ne kadar tehdit ediyor? 

 Finansal sorunlarımız var mı, yoksa hangi durumlarda çıkabilir 

Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve 
eğilimler değerlendirilir. Analiz kapsamında, ekonomik, sosyal, 
demografik, kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik 
etkenlerin belirlenmesi gerekir. 

Bu çerçevede, geleceğe dair alternatif senaryolar üretilerek hazırlık 
yapılır. Gelecekte her an beklenmedik bir gelişmenin olabileceği 
varsayımından hareketle, gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerekir. Bu 
yaklaşımın doğal bir sonucu olarak planlar esnek olmalı ve gelişmelerin 
seyrine göre sürekli revize edilebilmelidir. 

Çevre ile etkileşim içinde olan ve çevrede yer alan birçok süreci 
kontrol edemeyen kuruluş bu değişimi yakından izlemediği sürece, 
stratejik planlama hedeflerinde sapmalar olacaktır (Özvarış, 2001).  

2.3. Varsayımlar 

Riskler, stratejik plan hazırlayan kuruluşun doğrudan kontrolü 
altında olmayan ancak stratejik planın gelişimi ve başarısını 
etkileyebilecek kuruluş içi ve dışı faktörlerin olumsuz olarak ifade 
edilmesidir. 

Yayınlarımızdan "proje döngüsü yönetimi bölümünde" detaylı 
olarak anlatılan varsayımlar ise; risklerin olumlu ifadesidir.  
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Başarılı bir stratejik planın oluşturulmasında risklerin ve 
varsayımların analizi çok önemlidir. Diğer bir ifadeyle, stratejik planın 
başarısı büyük ölçüde planlama sürecinde yapılan varsayımların 
gerçekleşmesine bağlıdır. 

2.4. Durum Analizi Çalışmalarının Raporlanması  

Durum analizi yapılırken belgelerin incelenmesi, mülakat, anket ve 
benzeri çalışmalar, gerektiğinde kurum dışı müşavirlik hizmeti alımı, 
kuruluş ile ilgili çeşitli kesimleri bir araya getiren katılımcı toplantılar gibi 
araçlar kullanılır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek bazı çalışmalarda 
kuruluş dışından uzmanlık hizmeti alınması, örneğin, katılımcı toplantıları 
tarafsız bir şekilde yönetecek kolaylaştırıcıların (moderatörlerin) 
kullanılması iş verimini artırır. 

Durum analizi sonucunda elde edilen bulgular sistematik olarak 
raporlanır, sorumlu kişi ve ekipler tarafından değerlendirilir ve planlama 
sürecinin daha sonraki aşamalarında kullanılır. 

3. ÇALIŞMA SAHASINA YÖNELİK DURUM ANALİZİ ÇALIŞMALAR 

Her kurumun stratejik planını oluşturabilmesi için yapması gereken 
kurumsal mevcut durum analizi yukarıda genel hatları ile anlatılmıştır. Bu 
bölümde hedefe yönelik yayım programı hazırlayabilmek için yapılması 
mutlak gerekli olan çalışma sahasına yönelik durum analizi çalışmalar 
üzerinde durulacaktır. 

Tarımsal yayım sürecinde çalışma sahasına yönelik mevcut durum 
analizi; Çiftçi sorunlarının belirlenmesi, yayım amaçlarının ortaya 
konması, yayım mesajlarının içeriklerinin belirlenmesi, uygun yayım 
metotlarının ve faaliyetlerinin seçilmesi için yapılması gereken 
vazgeçilmez bir çalışmadır. 

Yayımcının çalışma kılavuzu niteliğindeki tarımsal yayım programı, 
iyi bir durum analizi çalışması yapılmadan hazırlanırsa, yayımcıyı yanlış 
sonuçlara götürebilir. Aşağıda verilen örnek olay, mevcut durum 
analizindeki sapmaların yayım programında ne gibi hedef sapmalarına 
neden olabileceğini gösteren iyi bir örnektir (Anonim, 2007). 

“Konya ovasındaki süt üretiminin arttırılması amacıyla bir yayım 
çalışması planlanmıştır. Bu amaç için iyi bir program geliştirilmiş ve 
bunun tarımsal yayım çalışmaları ile yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 
Yoğun yayım çalışmalarına karşın proje amacına ulaşamamıştır. 
Köylülerle yapılan detaylı görüşmeler sonucunda projenin başarısızlığa 
uğramasının nedenleri araştırıldığında; Köylüler yaşadıkları bir su 
sorunlarının olduğunu, kendileri için birinci derecede önemli olanın içme 
suları ve ev ihtiyaçları için yetiştirdikleri bitkilerin su ihtiyacı olduğunu, süt 
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ihtiyaçlarını ise süt sığırlarına nazaran daha kanaatkâr olan koyunlardan 
karşıladıklarını beyan etmişlerdir’’. 

Yayım programında yapılan revizyon neticesinde bölgede süt 
sığırcılığı yerine damla sulama ile su ihtiyacı karşılanan meyve 
yetiştiriciliği teşvik edilmiş. Çiftçilere kuraklığa dayanıklı, bölge iklimine 
uygun meyve çeşitleri ile ilgili bilgiler verilmiş, fidan dikimi ve budama ile 
ilgili farkındalık oluşturulmuştur. Damla sulama sistemleri ile ilgili 
uygulamaları öğrenen çiftçiler, meyve yetiştiriciliğinin içme sularını 
kesintiye uğratmayacağı konusunda ikna olmuşlar ve bölgede meyvecilik 
başlatılmıştır. 

Bu örnek olay dikkatli bir şekilde incelendiğinde; proje öncesinde 
detaylı bir durum analizi çalışmasının yapılmadığı, dolayısıyla yöre 
çiftçisinin gerçeklerinin ve beklentilerinin doğru tespit edilemediği 
anlaşılmaktadır. Halbuki proje başlamadan önce iyi planlanmış bir durum 
analizi çalışması yapılmış olsaydı; çiftçilerin su ile ilgili sorunlarına ve 
bunun devamında gelişen alternatif yönelimleri tespit edilebilirdi. Bu 
tespitler neticesinde ya çiftçilerin yeni eğilimleri yönünde, meyvecilikle 
ilgili ya da çiftçilerin mevcut su sorununun çözümüne yönelik bir yayım 
programı hazırlanabilirdi. 

Pratikte karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi; yayım programının 
amaçlarının çiftçilerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik değil, 
yayımcıların mevcut bilgilerine veya kişisel ilgi alanlarına 
dayandırılmasıdır. Bu nedenle de yayımcılar, çiftçilerle iletişim kurmak ve 
etkili yayım metotlarını kullanmaktan daha çok, kendilerine araştırmacılar 
tarafından iletilen ve çiftçilerin sorunlarına çok az ilgili olan hazır teknik 
bilgileri çiftçilere sunarlar. Bu tür yaklaşımların hedef kitlemiz olan çiftçiler 
üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Öncelikle çözmek zorunda olduğu 
sorunlarına yönelik yayım çalışması yapılmadığı için çiftçiler yayımcının 
kendisini önemsemediğini hisseder ve yayımcının bu tavrı çiftçiye “ben 
senin sorunlarını senden daha iyi bilirim çünkü ben senden daha 
üstünüm” şeklinde bir mesaj olarak yansıyabilir. Bu durumda da çiftçi, 
yayımcının kendi fikirlerine değer vermediğini düşünebilir. 

Bu durumun doğal sonucu olarak çiftçi, yapılmakta olan ve ileride 
yapılması planlanan yayım çalışmalarına yönelik olarak olumsuz bir 
davranış sergileyecektir. Özellikle son yıllarda köylere giderek çiftçileri 
bilgilendirmeye çalışan yayımcıların, çiftçilerden bekledikleri ilgiyi 
görememelerinin altında yatan en önemli sebeplerden birisi de bu 
durumdur.  

Yapılacak yayım çalışmasında belirleyicilik açısından çiftçilerin aktif 
rol alması, yapılacak yayım çalışmalarının amaçları belirlenirken 
çiftçilerin görüşlerinin alınması katılımcılık açısından son derece 
önemlidir.. Çünkü tarımsal faaliyetlerle iç içe olan sorunlarına merkezinde 
olan ve bunları birebir yaşayan, çiftçinin kendisidir. Yapılacak yayım 
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çalışmasının başarısının, yayımcı ile çiftçi arasında kurulan sağlıklı bir 
iletişim ortamına ve işbirliğine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Tarımsal 
yayım sürecinde çalışma sahasına yönelik durum analizinin asıl hedefi, 
bu sağlıklı iletişim ortamı için ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasıdır. 

Tarımsal yayımda çalışma sahasına yönelik durum analizi 
çalışmalarına, durum analiz planları ile başlanmalı ve hedef kitlenin 
mevcut durumunun, sorunlarının araştırılması ile devam edilmelidir. 
Çünkü her çiftçinin doğal, ekonomik, sosyal, kültürel koşulları ve sahip 
oldukları kaynaklar farklılık göstermektedir. 

Tarımsal yayım programının amaçlarının, kullanılacak tarımsal 
yayım yaklaşım ve metotlarının belirlenmesinde; çiftçinin ihtiyaç ve 
sorunları kadar, yayım servisinin ve/veya yayımcının sahip olması 
gereken özellikler ile bilgi ve yetenekleri de etkilidir.  

3.1. Durum Analiz Planlarının Hazırlanması  

Tarımsal yayım çalışmasında çiftçiye verilecek mesajların, alınacak 
kararların güvenilirliği büyük oranda durum analizinde elde edilen 
verilerin, çiftçinin içinde bulunduğu durumu ve sorunlarını ne kadar 
yansıttığına bağlıdır. Çiftçinin içinde bulunduğu koşullar ve bu koşulların 
birbirleri ile ilişkileri ne kadar iyi belirlenirse, bir sonraki aşamada 
yapılacak planlama o derecede doğru ve kapsamlı olur.  

Çiftçinin içinde bulunduğu koşullar ve sorunlar birbirinden farklıdır 
ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla kısa süreli yapılacak bir 
durum tespiti ile çiftçilerin kişisel ve toplumsal hareketlerinin nedenleri 
belirlenemez. Bu nedenle de tarımsal yayım çalışmalarının uygulamaları 
sırasında da sürekli bir sonraki dönemde kullanılmak üzere veriler 
toplanır. Bu veriler bir sonraki yayım programı yapıcıları tarafından ikincil 
veri kaynakları olarak kullanılır.  

Tarımsal yayım programlarları hazırlanmadan önce iyi bir durum 
analizi yapılması bir gerekliliktir. Durum analizinin sağlıklı yapılabilmesi 
için ise iyi bir durum analiz planlaması yapılmalıdır. Mevcut durum analiz 
çalışması planlamalarında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir 
(Anonim, 2004). 

3.1.1. Ön hazırlık 

Bir durum analiz planlaması öncelikle “masada” başlar. Plan 
hazırlanmadan önce çalışmanın yapılacağı bölgeyle ilgili ön bilgiler 
derlenmeli (ikincil kaynaklar), hedef kitle, bölgeyi tanıyan kişiler ve teknik 
elemanlarla ön görüşme yapılmalıdır (birincil kaynaklar).  

Yapılacak yayım çalışmaları hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda 
olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu yayım çalışmasının 
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aynı zamanda bir yayım projesi olduğudur. Proje: önceden belirlenmiş bir 
süre içerisinde, değişim oluşturmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve 
hedefleri olan ve uygulamanın sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir 
çalışmadır.  

Yapacağımız yayım çalışmalarında da asıl amacımız çiftçilerin 
modern tarım tekniklerini kullanarak dünya da kabul gören kalite 
standartlarını yakalamasını (değişim) ve ekonomik açıdan gelirinin 
artmasını sağlamaktır. Bundan dolayı, yapacağımız çalışmanın proje 
olarak nitelendirilmesi gayet doğaldır. Bir projenin başarılı olabilmesi için, 
mümkün olduğunca projeden doğrudan veya dolaylı şekilde 
faydalanacak bütün kişilere hitap etmesi gerekir. Bu nedenle mevcut 
durum analizi çalışmasının ön hazırlık safhasında hedef kitlenin bütün 
unsurları(kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk) dikkate alınmalıdır. Bölgeyi 
tanıyan kişiler ve o bölgede çalışmış, deneyim sahibi teknik personelin 
katılımı da iyi bir ön hazırlık çalışmasının vazgeçilmez unsurlarıdır. 

3.1.2. Durum analizinden beklenen sonuçların belirlenmesi 

Planlamanın ikinci adımı olarak durum analizinden beklediğimiz 
sonuçları belirlemeliyiz. Bu aşamada aşağıdaki soruların cevabı net bir 
şekilde ortaya konulmalıdır: 

 Durum analizi sonucu hangi ifadelere ulaşılacaktır? 

 Durum analizi bizi hangi somut davranışlara yönlendirecektir? 

 Durum analizi ile hangi konularda bilgiler derlenecektir? (Tarımsal 
Yayım El Kitabı, 1998). 

Sosyal bir varlık olan insanın hayatın her alanı ile ilgisi vardır. Bizim 
çalışma sahamız kırsal, köy ve çiftçi olduğundan planlamamızı bu 
sahaların özel taleplerine göre yapmalıyız. Özellikle temel çalışma 
konumuz olan “tarımsal faaliyetler” bizim mevcut durum analiz 
çalışmalarımızın odağında yer almalıdır. Burada unutulmaması gereken 
nokta; çiftçinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ekonomik 
unsurların kaynağının bu tarımsal faaliyetler olduğu ve çiftçinin mücadele 
etmek zorunda kaldığı birçok sorunların temelinde de ekonomik 
sıkıntıların olduğudur. Dolayısıyla yapılacak durum analizi çalışmasının 
neticesinde ulaşılacak ifadeler ve davranışlar bu sorunlara yönelik 
olmalıdır. 

3.1.3. Toplanacak verilerin sınırlandırılması 

Durum analizi çalışmasından beklenen sonuçlara bağlı olarak 
gerçekte hangi verilere gereksinim duyulduğu planlama aşamasında 
belirlenmelidir. Aksi takdirde gerekli gereksiz pek çok veri ile çalışılmak 
zorunda kalınır ki bu, zamanı verimli kullanmak açısından tercih 
edilmeyen bir durumdur. Ayrıca gereksiz verilerin toplanması amaç 
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sapmalarına da neden olabilir. Çiftçi için öncelikli konular yerine 
yayımcının ilgisini çeken tali konular ın seçilmesi yayım programlarının 
aksamalara neden olur. 

3.1.4. Bilgi toplama yöntemlerinin sınırlandırılması 

Durum analizi çalışmasında gereksinim duyulan bilgilerin 
güvenilirliği çok önemlidir. Bu nedenle söz konusu bilgilerin en iyi şekilde 
temin edilmesi için en doğru zaman tespit edilmeli ve en doğru yöntem 
kullanılmalıdır. Bu çalışma sırasında hedef grubun nitelikleri ve iş 
yoğunluğu son derece önemlidir. 

3.1.5. Bilgi toplanacak hedef kitlenin sınırlandırılması 

Hangi verilerin, ne zaman ve hangi yöntemle elde edileceğine karar 
verildikten sonra bu çalışmanın yapılacağı hedef kitle ile ilgili bazı kriterler 
belirlenmelidir. Bunlar;  

 Durum analizi çalışması hedef kitlenin hepsiyle mi yapılacak yoksa 
bir kısmı ile mi? 

 Seçilecek kişiler bütünü ne kadar temsil edecekler?  

 Durum analizi en az kaç kişi ile en fazla kaç kişi ile yapılmalıdır?  

Durum analizinde veri toplama yöntemlerinden, özellikle anket 
uygulamasının kullanılacağı durumlarda yukarıdaki soruların cevapları 
büyük önem taşır. Hedef kitlenin belirlemelerinde, serinin, “yeniliklerin 
yayılması” bölümünde anlatılan yenilik benimseme gruplarının özellikleri 
dikkate alınmalıdır (Anonim, 2004). 

3.1.6. Bilgi toplanacak yerlerin belirlenmesi 

Bu aşamada, ihtiyaç duyulan bilgilerin toplanacağı yerler belirlenir: 

 Ön bilgiler kimlerden/ nerelerden alınabilir? 

 Durum analizi hangi köylerde yapılabilir? 

 Hangi mekânlarda bilgi toplanabilir?(arazi, ev, büro vb.) 

 İkincil kaynak merkezleri nereler olabilir? 

3.1.7. Gerekli personel ve kaynağın belirlenmesi 

Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve 
neticelendirilebilmesi için bir iş bölümü yapılmalıdır. Bu sayede ne kadar 
personele ihtiyaç olduğu ve bu personelin nitelikleri ortaya konmuş olur. 
Durum analiz çalışmaları için personelin eğitim ve çalışmaların 
yürütülmesini için ihtiyaç duyulacak kaynak miktarı belirlenmelidir. 
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3.1.8. Durum analizinin aşamalarının belirlenmesi 

Durum analizi çalışmasının uygulama safhasını netleştirmek için bir 
iş planı hazırlanmalıdır. Bu iş planı sayesinde uygulama esnasında 
yapılacak işler ortaya konur ve birbirini tamamlayacak şekilde 
düzenlenebilir. Bu iş planı iyi bir görev ve sorumluluk dağılımını 
gösterebilmelidir. 

3.1.9. Durum analizi için bir zaman planının hazırlanması 

Yapılacak durum analizi çalışmasına ilişkin olarak hazırlanacak iş 
planı bir takvime bağlanmalıdır. Zira bazı tarımsal veriler (verim vb.) 
belirli dönemlerde elde edilebilir. Bu takvime bağlı olarak durum analizi 
çalışması için bir zaman planı hazırlanmalıdır. Zaman planlanmasında 
çiftçi şartları bizim için birincil kriterdir. 

3.2. Durum Analiz Planlarının Yapılandırılması 

Kırsal alanda yapılacak durum analizleri birçok amaca hizmet 
edebilir ve birçok meslek grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak 
tarımsal yayım çalışmalarının, programlarının hazırlanmasında 
gereksinim duyulacak verileri bize sağlayacak olan durum analizlerinin bu 
amaca uygun yapılandırılmaları gerekir. Böyle bir durum analizi 
aşağıdaki temel sorulara cevap aramalıdır. 

3.2.1. Çalışma bölgesindeki yaşam koşullarının belirlenmesi 

Doğal, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler de dikkate alınarak 
tarımsal üretim yapısı, işletme yapıları ortaya konulmalı ve bu yapılar 
içerisinde yeniliklerin rolleri belirlenmeye çalışılmalıdır.  

Görev alanımıza giren köylerden birisi için şu koşulların olduğunu 
düşünelim. Köy halkının ekonomik gücü çok düşük, verimsiz ve sulama 
imkanı olmayan arazilere sahip ve mevcut tarımsal faaliyetlerini yakın 
köylerin arazilerinde ortakçılık, kiracılık ya da ırgatlık şeklinde 
gerçekleştiriyor olsunlar. Bu koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan 
insanlar için önerilecek bir yeniliği uygulamak çok ciddi bir risk olarak 
görülebilir. Ayrıca arazinin mülkiyeti kendilerine ait olmadığı için de 
uygulama imkanı bulunmayabilir. Durum analizi ile elde edilecek veriler 
ışığında bu köye ve köy halkına yönelik daha gerçekçi projeler üretilebilir.  

3.2.2. Geleneklerin ve bölgedeki sosyal sistemin iç dinamiklerinin 
belirlenmesi 

İnsanların karşılaştıkları yeni durumlara karşı gösterdikleri tepkiler 
zaman içerisinde yaşadıkları olaylardan kazandıkları deneyimlerin 
sonucudur. Özellikle; yaşanan hayal kırıklıkları, aldatılmışlık duygusu, 
başarısızlık gibi durumlar daha sonra yaşanacak benzer olaylara karşı 
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olumsuz bir tavrın ve direncin oluşmasına yol açacaktır. Bu nedenle 
çalışma yapılacak bölgedeki insanların dış etkenlere nasıl tepki verdikleri 
araştırılmalıdır. Ancak böylesine olumsuz özelliklere sahip toplumlarda 
bile bazı yeniliklerin yerleşmiş olduğunu görmek mümkündür. Yapılacak 
yayım çalışmasının stratejisini belirleyebilmek için yerleşmiş yeniliklerin 
nasıl kabul gördüğünün araştırılması da çok önemlidir. 

Çalışma yapılacak bölgedeki insanların gelenekleri, yazılı olmayan 
ancak kanun gücünde toplumsal kabulleri araştırılmalı ve dikkate 
alınmalıdır. Özellikle kırsal alanda pek çok bölgede kadın ve erkeğin 
yaşam alanları, sosyal aktiviteleri belirgin bir biçimde birbirinden ayrılmış 
ve sınırları katı kurallarla çizilmiştir. Bu tür toplumlarda kadınlara yönelik 
bir çalışmayı erkeklerden oluşan bir ekibin yürütmesi, bu çalışmalara 
olacak katılımı ve dolayısıyla başarıyı olumsuz yönde etkileyecektir. 

3.2.3. Birlikte çalışma ve katılımcılık eğilimlerinin belirlenmesi 

Yöre halkının daha önce yapılmış yayım çalışmalarına olan bakış 
açısı hakkında bilgi edinilmelidir. Halkın bu çalışmalara ne kadar ilgi 
gösterdiğinin, ne oranda katıldığının bilinmesi, daha sonra yapılacak 
yayım çalışmalarında izlenecek yolun belirlenmesi açısından hayati 
öneme sahiptir. 

Çalışma yapılacak bölgede tarımsal alanda faaliyet gösteren 
örgütlerin varlığı (tarımsal amaçlı kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifi, 
Ziraat Odaları vb.) ve etkinlikleri araştırılmalıdır. Ülkemizde resmiyette 
hala aktif görünen ama etkinliğini uzun süre önce yitirmiş çok sayıda 
kooperatif bulunmaktadır. Bir bölgedeki tarımsal amaçlı örgütlerin 
etkinliğinin, yöre halkının tarımsal yeniliklere yaklaşımlarıyla doğru 
orantılı olduğu unutulmalıdır. Tarımsal yeniliklere açık toplumlarda, bu tür 
örgütler kendilerini sürekli olarak yenilemek durumundadırlar. Bu 
örgütlerin etkin olması yayımcı açısından çok önemli bir avantajdır. 

3.2.4. Tarımsal yayımı tamamlayıcı hizmetlerin yeterliliği 

Yapılacak yayım çalışması ile benimsetilmeye çalışılacak yeniliğin 
gerektirdiği girdilerin temini, elde edilecek ürünlerin pazarlama olanakları, 
kredi imkanı ve bölgesel çapta yeterli oranda tarımsal araştırmaların 
mevcut olup olmadığı konuları araştırılmalıdır. 

3.3. Durum Analizi Çalışmalarında Bilgi Toplama Yöntem ve Teknikleri 

Mevcut durum analizinde bilimsel yöntemler, veri toplama teknikleri 
aracılığıyla uygulanır. "Çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde 
inceleme yapılabilecek her türlü bilgi" veri olarak tanımlanır. Veri, bir 
sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgidir. Bilimsel araştırmalarda 
veri toplama teknikleri aracılığıyla güvenilir bilgilere ulaşılır. 
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Araştırma tekniği, bilimsel araştırmanın çeşitli aşamalarında veri 
toplamak amacıyla kullanılan araçlardır. Araştırma teknikleri, araştırılan 
konuya uygun biçimde seçilir. Bilimsel yöntem, araştırma tekniği ile 
somutlaşır. Bir başka deyişle yöntem, anket, olay incelemesi vb. 
araştırma teknikleri aracılığıyla uygulanır. 

Kurulan varsayımlar araştırma teknikleriyle doğrulanmaya çalışılır. 
Bilimsel araştırmalar toplumsal bilimler alanında iki temel gruba ayrılır: 

 Kurumsal (teorik) araştırmalar 

 Alan (saha) araştırmaları 

Birinci tür araştırmalarda, genellikle toplumsal gerçek, bütünsel 
olarak ele alınmaya çalışılır. Örneğin, “Toplumsal değişim ile ilgili 
kuramlar nelerdir?” konulu bir araştırma kuramsal bir çalışmadır ya da 
“Durkheim'm yöntem konusuna yaklaşımı” gibi bir konu kuramsal 
çalışmayı gerektirir. Bu tür araştırmalarda tarih biliminin verileri ya da 
aynı konuda yapılmış diğer araştırmalar ve yazılı eserler kaynak olarak 
kullanılır. 

İkinci tür araştırmalarda ise, olaylar ve gözlemlere dayanılarak 
varsayımlar oluşturulur. Alan araştırmalarında, araştırma konusu anket, 
sosyo-metri gibi tekniklerle incelenir.  

Gerek kurumsal, gerekse alan araştırmalarında, daha önceden 
yapılmış araştırmalar, kitaplar, mektuplar, sayısal veriler, çeşitli sanat 
eserleri, makaleler gibi araçlar kullanılır. Bütün bilimsel araştırmalar bu 
tür yazılı kaynaklardan yararlanmak zorundadır. Nitekim kaynak taraması 
yapılmadan bir araştırmaya başlanamaz. 

Durum analiz planı hazırlandıktan ve hangi bilgilerin toplanacağı 
belirlendikten sonra üzerinde durulması gereken önemli bir noktada 
gereksinim duyulan bilgilere hangi araçlarla ulaşılacağıdır. Aşağıda 
durum analizinde kullanılabilecek bazı bilgi toplama araçları 
verilmektedir. 

3.3.1. Birincil kaynaklar 

Yayım programlarında doğrudan kullanmak, analiz çalışmalarına 
veri elde etmek üzere sahada bizzat programlayarak yürüttüğümüz 
faaliyetlerde kullandığımız araçlar birincil kaynaklar olarak tanımlanabilir. 
İncelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından elde edilen veriler 
birincil kaynak verilerdir. Örneğin araştırmada anket yoluyla toplanan 
veriler, elde ediliş bakımından birincil kaynak verilerdir (Anonim, 2004). 

Birincil kaynaklarla sağlıklı veri elde edilmesinde; yayımcının 
uzmanlığı, kullanacağı araçları iyi bilmesi ve hedef kitlenin bilgi 
vermedeki davranış kültürü son derece önemlidir. Birincil kaynaklarla 
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elde edilecek bilgilerin tespiti kadar analizi de önemlidir. Yayımcı birincil 
kaynakları elde ettiği bilgileri analiz ederken katılımcılığı esas almalıdır. 
Aksi takdirde kişisel bilgi ve görgüsü süreci olumsuz anlamda 
etkileyebilir.  

3.3.1.1. Gözlem yapma  

Çalışma yapılacak bölgedeki ilişkilerin, üretim ve işletme 
şekillerinin, sorunlarına, uygulanan yeniliklerin, gözlemlenmesi ve not 
alınmasıdır. Bu yöntem kullanılarak bilgi elde etmede en büyük tehlike 
gözlemi yapan kişinin gözlemlediklerini yanlış yorumlamasıdır. Gözlemi 
yapan kişinin gözlem yapmadan önce bölgenin yapısını iyi incelemesi bir 
gerekliliktir. 

3.3.1.2. Direkt ölçümler  

Yayım programlarına esas teşkil edecek bazı veriler yayımcı 
tarafından direkt ölçülerek ya da hesaplanılarak kazanılabilir. Örneğin 
verimler, girdi masrafları vb. Direkt ölçümle bilgi toplayan bir yayımcının 
teknik konulara hakim olması ve ölçme araçlarını etkin kullanabilmesi 
sonuçların sıhhati açısından son derece önemlidir. 

3.3.1.3. Anketler  

Anket: Belirli bir konuda, birçok kimsenin bireysel olarak görüşlerini, 
tutum ve duygularını belirleme amacıyla düzenlenmiş bir soru grubudur. 
Anket bilgi toplama aracıdır (Gürkan ve Gökçe, 2001). 

Anket uygulamaları; çeşitli soru sorma tekniklerinin, özellikle yazılı 
formların, kullanılarak bilgi toplanmasını sağlayan sistematik ve en 
popüler veri toplama yöntemidir. Herhangi bir konuda, birden çok insanın 
görüşlerini ve eğilimlerini öğrenmek amacıyla kullanılan bir veri toplama 
tekniğidir. Anket, araştırma konusuyla ilgili olan yazılı sorulardan oluşur. 
Araştırmaya katılan kişilerden bu sorulara açık ve doğru bir şekilde yanıt 
vermeleri istenir. Alan araştırmalarında en çok kullanılan veri toplama 
tekniklerinden birisidir. 

Ankette sorular hazırlanırken ankete katılan kişilerden daha geçerli 
yanıtlar alabilmek için aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 

 Kısa ve açık sorular olmalı, 

 Konuyla ilgili olmalı, 

 Soru sayısı az olmalı, 

 Özel hayatı rahatsız etmemelidir. 

Araştırılan konu ile ilgili bireylerin oluşturduğu kümeye “araştırma 
kümesi” adı verilir. Örneğin; “Ankara'da lise öğrencilerinin boş zaman 



 178 

faaliyetleri” ile ilgili bir araştırmada, Ankara'daki tüm lise öğrencileri 
araştırma kümesini oluşturur. 

Bazı araştırmalarda, konuyla ilgisi olan bireylerin sayısı çok fazla 
olabilir. Bu durumda, herkese anket uygulanması hem maddi açıdan hem 
de zaman açısından olanaksızdır. Yukarıda verdiğimiz örnekte 
Ankara'daki bütün lise öğrencilerine anket uygulanması güçtür. Ancak 
anket, lise öğrencileri arasından küçük bir gruba uygulanabilir. Araştırma 
kümesi içinden seçilen bu gruba örnekleme adı verilir. Örnekleme 
seçerken seçilen örneklem araştırma evreninin tüm özelliklerini 
yansıtmasına özen göstermek gerekir. Aksi halde araştırmada yanlış 
sonuçlara ulaşılabilir. Grubun özelliğine göre uygulanacak anket tekniği 
değişkenlik gösterir. 

Burada önceden hazırlanan anket formları kullanılır. Eskiden beri 
anket formları yoluyla bilgi toplamak birçok bilim alanında en kolay yol 
olarak görülmüştür.  

Anket çalışmasının aşamaları aşağıdaki gibidir: 

a) Anket Sorularının Hazırlanması: Güvenilir ve geçerli sorular sormak 
şartıyla insanlardan önemli bilgiler almak mümkündür. Güvenilirlik, 
soruların anlaşılabilirliğini ifade eder. Yani soruyu soran ve 
cevaplayan tarafından aynı şey anlaşılmalıdır. Geçerlilik ise soruların 
anket konusuna uygun olup olmamasını ifade eder. 

b) Anketlerin Uygulanması: Başarılı bir anket çalışması için sorular 
doğru kişilere sorulmalıdır. Üzerinde araştırma yapılması planlanan, 
topluluğa “hedef kitle” denir. Hedef kitlenin belirlenmesinde yaşanan 
en büyük sorun, bu kitledeki tüm bireylerin detaylı bir listesinin 
yapılamamasıdır. Bu listedeki eksiklikler anketin uygulandığı kitlenin 
planlanan kitleden farklı olmasına yol açar. Yapılacak anket 
çalışması ile ilgili uygulama ve personel maliyetini azaltabilmek yani 
zaman ve para tasarrufu sağlayabilmek için, anket hedef kitlenin 
bütünü yerine hedef kitleyi temsil edebilecek nitelikteki daha küçük 
bir gruba uygulanabilir. Anket çalışması yapılacak hedef kitlenin 
içerisinden daha küçük bir grubun seçilmesi işlemine örnekleme 
denir. Örnekleme işlemi ile oluşturulacak grubun büyüklüğü soruların 
türü, hedef kitlenin özellikleri ve istenen doğruluk oranına göre 
değişebilir. Ancak hedef kitleyi oluşturan kişi sayısının tamamına 
ulaşılabilirlik ve benzeri durumlarda anketin hedef kitlenin tamamına 
uygulanması daha mantıklı olabilir.  

c) Anket Verilerinin Analizi: Anket çalışmasından beklenilen, verimi 
alabilmek için, anket verilerinin uygun istatistik teknikleri kullanılarak 
analiz edilmesi gereklidir. 

3.3.1.4. Serbest görüşme 
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Bu yöntemde yayımcı çiftçiye durumunu ve sorunların belirli bir sıra 
dahilinde anlatması için fırsat verir. Böylece çiftçi sıkılmadan yaşadığı 
sorunları ve kendine göre bunların nedenlerini ifade eder. Bu tip 
görüşmeler eğer köy içerisinde veya tarlalarda bir gezi ile kombine 
edilirse daha güvenilir bilgiler elde edilebilir.  

Görüşmenin yüz yüze bir ilişkiye dayanması, verilerin elde 
edilmesine açıklık ve kesinlik kazandırır. Görüşme, bir sohbet havasında 
geçebileceği gibi önceden hazırlanmış bir soru çizelgesi ile de 
uygulanabilir. Görüşme anında ses ve görüntü gibi kayıt araçları da 
kullanılabilir. Görüşmenin başarısı yayımcının iletişim becerileri ile 
doğrudan ilişkilidir. Ancak, büyük çaplı alan araştırmalarında bu tekniğin 
uygulanması oldukça zordur. Bu tür araştırmalarda görüşme tekniği 
yerine anket uygulanması daha uygun olur. 

3.3.1.5. Olay incelemesi 

Tek bir olay ya da kişi üzerinde derinlemesine ve zaman içerisinde 
görülen değişmelerin incelenmesine dayanan bir tekniktir. Araştırma, bir 
örnek olay üzerinde yoğunlaşır, denek sayısı sınırlıdır (Gürkan ve Gökçe, 
2001). 

Olay incelemesinde amaç konuyu ayrıntılı olarak tanımlamak, 
gelişme koşullarını, bugünkü duruma gelinceye kadar geçirdiği aşamaları 
saptamaktır. Ancak, araştırılan konudaki değişim ve gelişimleri ortaya 
çıkarmayı amaçladığı için diğer tekniklere göre daha uzun süreli bir 
çalışmayı gerektirir.  

Olay incelemesiyle ulaşılan sonuçları daha büyük gruplara 
genellemek doğru değildir. Çünkü olay incelemesinde ele alınan tek bir 
grup toplumun tümünü temsil edecek niteliğe sahip olmayabilir. 

3.3.1.6. Sosyometri 

Sosyometri, küçük gruplarda, bireyler arasındaki yaklaşma (çekim) 
ve uzaklaşma (itim) modellerini açıklamayı sağlayan bir araştırma 
tekniğidir. Üzerinde araştırma yapılan grup küçük olmalı ve bireyler 
birbirini tanımalıdır. Okuldaki bir sınıfta, yurtta, bir iş yerinde ya da küçük 
bir köyde sosyometri tekniği uygulanabilir. 

Sosyometri uygulamalarında amaç, grup içi dayanışmayı tespit 
edip geçimsizlik ve uyumsuzlukları azaltmaktır. Sosyometri aracılığıyla 
bireyler arası ilişkilerin derecesini, kimin lider özellikleri taşıdığını, hangi 
bireylerin birbirleriyle daha çok iletişimi olduğunu öğrenebilmek 
mümkündür. Grubun her üyesine, bazı günlük faaliyetleri kiminle yapmak 
istediğini belirtmesini içeren sorular sorulur. Bir ortamda sosyometri 
tekniği uygulanırken şu tür sorular sorulabilir:  
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 Kiminle aynı ortamda bulunmak istersiniz?  

 Ortamda davranışlarından hoşlanmadığınız kişi kimdir?  

 Ortamda kendinizi kime yakın hissediyorsunuz?  

 Ortamda kimlerle hiç anlaşamıyorsunuz?  

 Ortamda kiminle beraber çalışmak istersiniz. 

Bu tür sorulara verilen yanıtlar sonucu elde edilen veriler, grup 
üyeleri arasındaki ilişkileri gösteren bir sosyogram (ilişki haritası) 
hazırlanabilir. 

3.3.2. İkincil kaynaklar 

Birincil kaynakların değerlendirilmesi sonucu oluşturulmuş veri 
bankalarıdır. Çalışılan bölge ile ilgili istatistikler, meteorolojik kayıtlar, 
yapılmış monografi, analiz çalışmaları vb. ikincil kaynaklara örnek olarak 
verilebilir.  

İstatistikler, analizler ve Monografiler toplanan verilerin analiz 
edilmesi ve tasnifinde kullanılabilecek metotlardır. Ancak bizden önceki 
çalışanların yapmış oldukları bu tür çalışmalar bizim için ikincil 
kaynaklardır. Biz bu bölümde veri kaynağı olarak bu çalışmaları bizden 
önce yapılmış çalışmaların sonuçları olarak ele alacağız.  

İkincil kaynaklardan elde edilen veriler, özellikle kurumsal kültürün 
oturmuş olduğu gelişmiş ülkelerde ve veriyi aldığımız kuruluşun otorite 
olduğu durumlarda güvenle kullanılabilir. Kayıtlara gereken önemin 
verilmediği geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde ikincil kaynakların 
yoğun kullanımı yayımcıyı yanlış yollara sevk edebilir. Biz mevcut durum 
analizlerinde kamu kurumlarının resmi kaydı durumundaki meteorolojik 
ve istatistiki verileri doğrudan ikincil kaynaklar olarak kullanabiliriz. Resmi 
olmayan analizleri, monografileri ve istatistiki verileri ancak birincil veri 
toplama araçları ile elde edeceğimiz verilerle senkronize edersek daha 
sağlıklı bir sonuca ulaşabiliriz. Deneyimli yayımcılar çoğunlukla pek çok 
farklı ikincil kaynaktan yararlanırlar ve böylece bu kaynakları da bir birleri 
ile karşılaştırarak net yorumlara ulaşabilirler. 

Birincil veri kaynakları daha güvenilir olması sebebiyle sık tercih 
edilen kaynak türüdür. Fakat bazı durumlarda ikincil kaynaklar daha 
yararlı olabilmektedir. Çünkü ikincil kaynaklar konunun pek çok 
kaynaktan alınmış özeti biçimindedir ve okuma ve zaman bakımından 
ekonomiktirler. Ayrıca daha anlaşılır olmaları nedeniylede bazı 
durumlarda birincil kaynaklara tercih edilirler.  

3.3.2.1. İstatistik verileri 
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Bahsedilen veri toplama ve araştırma tekniklerinin dışında 
araştırmanın konusuna göre istatistik analizler de kullanılabilir. İstatistik, 
ölçülebilen olayların sayısal olarak ifade edilmesidir. Elde edilen verilerin 
çözümlenip yorumlanmasıdır. Değişkenler arasında bağlar kurmaya ve 
bilgileri grafik ya da tablolarla göstermeye yarar. 

İstatistiki veriler elde edilirken birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu 
tür güçlüklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi gerekir. Aksi 
takdirde istenmeyen, yanlış sonuçlara ulaşılabilir. İstatistiki verilerin elde 
edilmesinde çıkabilecek problemler şunlardır: 

Öncelikle, araştırmaya katılan bireylerin verdiği cevapların doğru ve 
gerçeğe uygun olması gerekir. Örneğin, nüfus sayımında verilecek yanlış 
bilgi, araştırmacının yanlış sonuçlara ulaşmasına neden olacaktır. 

Araştırmacı, araştırma konusu hakkında bir bilgiye sahip değilse, 
elde ettiği sayısal verileri ya yorumlayamayacak ya da yanlış 
yorumlayacaktır. Bu durum, toplum ile ilgili sorunların çözümlenmesine 
de yansıyacak, ileri sürülen çözüm önerileri, topluma uygunluk 
göstermeyeceğinden, belki de daha fazla sorunun ortaya çıkmasına 
neden olacaktır. 

Elde edilen veriler istatistik analizlerden yararlanarak anlamlı bir 
bütün halinde gösterilebilir. İstatistik, değişik veri toplama tekniklerinden 
elde edilen verilerin tasnif edilip yorumlanması için kullanılan bir araçtır. 
İstatistiklerde, verilerin tasnifi ve sunulmasında tablolardan, grafiklerden 
şekil ve sayılardan faydalanılır. 

3.3.2.2. Analiz verileri 

Araştırmalar ve sahadan birincil kaynaklar vasıtası ile toplanan 
veriler farklı yöntemlerle işlenmek sureti ile bir takım çıkarımlar elde edilir. 
Bu çıkarımlar sonucu; kurum veya kuruluşların güçlü, zayıf yönleri, 
tehditler ve fırsatları belirlenebilir. Yine bu analizlerle kurum ve 
kuruluşların ihtiyaçları ve görevleri sırasındaki ihtiyacı olan konular ortaya 
çıkartılır. 

Farklı yöntemlerle (swot, ihtiyaç, gap vb.) elde edilen sonuçlar 
yapacağımız çalışmalarda ikincil kaynaklar olarak kullanılabilir. 

3.3.2.3. Yapılan monografi verileri 

Köy araştırması, kırsal alandaki yerleşim birimlerinin sosyo-
ekonomik yapısını anlamak, sorunları ve muhtemel çözüm yollarını 
ortaya koymak için yapılan sistemli değerlendirme çalışmalarıdır. 
Monografi olarak da adlandırılan köy araştırmaları başlı başına bir amaç 
değil, kırsal sorunların çözümüne ışık tutan bir araçtır. 
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Köy araştırmalarında, diğer bilimsel çalışmalarda olduğu gibi 
sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için elde edilen verilerin konu ile ilgili, 
yeterli ölçüde kapsamlı, doğru ve ön yargısız olması gerekir. 

Bunu sağlamak için, köy araştırmalarında sağlıklı sonuçlar verecek 
geçerli, güvenilir ve objektif bilgiler elde edilebilmesi gereklidir. Bu 
çalışmalarda bazı ilkelerin göz önünde bulundurulması ve temelde 
bilimsel nitelikli yöntemlerin uygulanması temel kuraldır. 

Monografik araştırma, sınırları belirlenmiş tek bir konu üstünde 
derinlemesine yapılan bir incelemedir. Monografide olaylar bir bütün 
halinde, toplu olarak ele alınmaz. Monografinin esası, tek bir toplumsal 
konunun seçilmesine, bu olayın derinlemesine incelenmesine ve bu 
olaydan hareket ederek bütüne varılmasına dayanır.  

Yapılan genel monografiler bazı kaynaklarda çalışma yapılan saha 
ile isimlendirilmektedir. Köy monografileri, şehir monografileri, okul 
monografileri gibi. 

Örneğin, gecekondu ailesi üzerine bir araştırma yapılırken 
gecekonduların tarihsel gelişimi, gecekonduda yaşayan ailelerin kültürel, 
ekonomik, düşünsel durumları, dini ve ahlaki değerleri, gelir düzeyleri, 
yaşadıkları ortam, tüketim alışkanlıkları, dinlenme ve eğlenme 
alışkanlıkları derinlemesine incelenir. 

Köy monografileri ile köy ailesi, şehir monografileri ile şehir ailesi 
ele alınır. Kuruluş monografileri, meslek gruplarını, siyasi bir partiyi ya da 
bir sendikayı derinlemesine inceler. 

Monografi tekniğini ilk kez uygulayan Fransız maden mühendisi Le 
Play olmuştur. Le Play, Avrupa'nın işçi aileleri üzerinde, ekonomik gelir 
ve giderlerini içine alan bir monografi uygulamıştır. Türkiye'deki ilk 
monografik çalışma Mehmet Ali Şevki (1882-1963) tarafından (1937'de), 
göçmenlerin yaşadığı Pendik civarında Kurna köyünde yapılmıştır. Aynı 
zamanda Niyazi Berkes'in 1942 yılında Ankara'da on üç köy incelemesini 
kapsayan araştırması, monografi çalışmalarına ilk örneklerdir.  

Günümüzde monografi, sosyolojinin alan araştırmalarında çok 
kullanılan bir araştırma tekniğidir. 

Monografiler, üç grupta toplanabilirler; 

 Genel monografiler 

 Aile monografileri 

 Özel amaçlı monografiler 
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Bu monografik çalışmalarda değişik veri toplama yöntemleri 
kullanılabilir. Gözlem, mülakat, soruşturma ve anket bu yöntemler 
arasındadır. Bunlardan anket yöntemi en etkin ve yaygın olarak 
kullanılan yöntemdir. 

A) GENEL MONOGRAFİ: 

Genel monografiler, köyü bir bütün olarak ele alan ve böylece köyü 
genel açıdan inceleyen monografilerdir. Bu monografilerde sosyal 
yapının maddi ve manevi tüm unsurları inceleme konusu olarak ele 
alınabilir. Genel monografilerde değerlendirmeye tabi tutulacak veriler 
amacın özelliğine uygun olarak genel veya ayrıntılı olabilir. Genel 
monografi anket cetvelleri hazırlanırken önce köyün konumu, fiziki 
özellikleri ve dış dünya bağlantıları ele alınır. Daha sonra sosyal yapının 
diğer unsurlarına yer verilir (http://yunus.hacettepe.edu.tr/). 

Genel Monografi Anketi Örnek Soruları: 

 Köyün Tanıtımı 

 Köyün adı 

 Köyün bağlı bulunduğu il ve ilçe 

 Köyün yakın merkezlere uzaklığı 

 Köy sınırları içerisindeki arazinin yüzölçümü (da veya ha)  

 Köyün büyüklüğü 

 Nüfus 

 Hane sayısı 

 Coğrafî Konum ve Doğal Yapı 

 Genel coğrafî konum 

 Köy arazisinin topografyası (harita ekli) 

 Köyün jeolojik durumu 

 Köyün iklimi 

 Doğal kaynaklar 

 Ulaştırma imkânları 

 Yollar 

 Araçlar 

 Haberleşme 

 P.T.T. imkânları 

 Yerleşme Düzeni 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/
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 Köyün yerleşme karakteri (toplu, dağınık, vb.) 

 Yerleşme yoğunluğu 

 Yerleşme dinamiği (gelişme doğrultusu) 

 Köyün Kuruluş ve Gelişme Tarihi 

 Nüfus Yapısı ve Nüfus Hareketleri 

 Köy nüfusu, kadın, erkek 

 Nüfusun yaşlara göre dağılımı 

 Köyden göçlerin yılları ve sayıları 

 Göç edenlerin cinsiyete göre dağılımı 

 Ekonomik Durum 

 Köyün ana ekonomik faaliyeti 

 Köy arazisinin kullanım şekli ve alanı 

 Köy ortak arazisinin kullanım şekli ve alanı 

 Köyün su varlığı 

 Köyün tarım araçları varlığı 

 Hayvan varlığı 

 Tarımsal üretim 

 Miktar 

 Ortalamalar 

 Ürün değeri 

 Ticari faaliyetler 

 Köy içi ticaret 

 Köy dışı ticaret 

 Endüstriyel faaliyetler 

 Yapı Durumu 

 En çok kullanılan yapı malzemeleri 

 Yapı yönetim ve sistemleri 

 Sosyo-Psikolojik Durum 

 Köylüler arası işbirliği durumu 

 Köyde işlenen suçlar ve küçük suçların karara bağlanma şekli 

 Akraba ilişkilerinde bağlılık ve bağımlılık durumu 
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 Eğitim Öğretim Durumu 

 Köydeki öğretim kurumları 

 Köyde düzenlenen kurslar 

 Köyün eğitim düzeyi ve bunun cinsiyete göre dağılımı 

 Sağlık Durumu 

 Köydeki sağlık kuruluşu 

 Köyde yaygın olarak görülen hastalıklar 

 Ölüm nedenleri 

 Sosyo-Kültürel Yaşayış 

 Boş zamanları değerlendirme şekli 

 Köye ulaşan yayınlar 

 Köyde bulunan radyo ve televizyon sayısı 

 Ortak etkinlikler 

B) AİLE MONOGRAFİSİ: 

Aile monografileri, araştırma konusuna göre seçilecek kriterler 
bakımından ana kitleyi temsil yeteneğine sahip ailelere uygulanan, sosyal 
yapı ve değişmenin tüm unsurları ile ilgili, ayrıntılı veri elde etmeye imkân 
veren çalışmalardır. Aile monografilerinde kullanılmak üzere hazırlanan 
anket formlarında aileyi tanıtıcı bilgilerden sonra ailenin ekonomik 
durumu, sosyal yaşantısı, eğitim öğretim durumu, örf ve adetlere 
bağlılığı, inanç durumu, kültürel faaliyetleri, teknik uygulamaları, politik 
eğilimi, sağlık uygulamaları, komşularla ilişkileri vb. konular yer alır. Aile 
monografisi anketleri ile elde edilen veriler, genel monografi ile birlikte 
değerlendirilerek köyün genel sosyal yapısı ve değişmesi ortaya 
konulabilir (http://yunus.hacettepe.edu.tr/). 

C) ÖZEL AMAÇLI MONOGRAFİLER: 

Özel amaçlı monografiler, sosyal yapının yalnızca bir yönünü çok 
ayrıntılı bir biçimde inceleme amacına yönelik monografilerdir. Örf ve 
adetler monografisi, bu tür çalışmalara örnek olarak verilebilir. Bu tür 
monografilerde anket uygulamaları yanında gözlem ve mülakat gibi veri 
derleme yöntemlerine büyük ölçüde yer verilir. Bu tür monografilerde 
yeterli veri derleyebilmek için köylülerle birlikte yaşamak, onların 
düğünlerine, bayramlarına, kederlerine ve sofralarına katılmak 
gerekebilir. Köy araştırmalarında, diğer tüm sistematik çalışmalarda 
olduğu gibi, sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için çalışmanın kapsamı ve 
amacı önceden belirlenmeli, bu amaca uygun veri derleme araçları 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/
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geliştirilmeli ve sonuçlar bilimsel yöntemlerle değerlendirilmelidir 
(http://yunus.hacettepe.edu.tr/). 

3.4. Tarımsal Yayım Açısından Durum Analizi Yapılması Gereken Alanlar 

Aşağıda bir tarımsal yayım programının hazırlanması öncesinde 
yapılacak bir durum analizinde hangi alanlarda bilgi toplanması 
gerektiğine dair bir liste verilmektedir. Aşağıdaki liste sadece bir örnek 
olarak kabul edilmeli ve çalışma yapılacak bölgenin koşulları dikkate 
alınarak değerlendirilmelidir (Anonim, 2004). 

3.4.1. Çalışma alanına ilişkin veriler 

 Temel Fiziki ve Demografik Veriler 

 Meteorolojik koşullar ve bunların uzun zamanda değişimleri 

 Nüfus, yerleşim, göç hareketleri, pazara ve idari merkezlere uzaklık 

 Arazi kullanımı ve çiftçilerin tarımsal üretime bakış açıları 

 Tarımsal üretim teknikleri,  girdileri ve bunların üretimi 

 Çalışma şekilleri ve yapıları 

3.4.2. Tarımsal üretim ve gelirin oluşumu ile ilişkili veriler 

 Üretim Faktörleri: Arazi, iklim, su, tohum, gübreler, iş gücü, vb. 

 Ekonomik Faktörler: Ulaşım, depolama, işleme ve pazarlama, kredi 
sistemi, fiyatlar, sübvansiyonlar, vergiler vb. 

 Sosyal-Kurumsal Yapılar: Toprak sahipliği, kira ilişkileri, işletme 
büyüklükleri, aile iş gücünün ev ve işletmedeki faaliyetleri, işletmeler 
arası işbirliği, cinsiyetler ve yaşlar arası iş dağılımı vb. 

 Organizasyon Koşulları: Kooperatifleşme, hizmet kurumları, eğitim 
kurumları 

 Tarım Dışı Gelir Kaynakları: Göçebe işçilik, sezonluk tarım dışı gelir 
kaynakları.  

3.4.3.Tarımsal üretimin kullanım alanları ile ilgili veriler 

 Elde Edilen Ürünlerin Kullanım Şekilleri: Aile içi tüketim, pazara 
sunulan üretim, sosyal sorumluluklar, tohuma ayırma, stok 
bulundurma vb. 

 Parasal Gelirin Kullanma Şekilleri: Tüketim ve gıda harcamaları, ev 
yapımı, başlık parası, tarımsal yatırımlar, kredi ödemeleri, vergiler, 
eğitim vb. 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/
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3.4.4. Toplumsal yapının dinamiklerine ilişkin veriler 

3.4.4.1. Hedef kitlenin bilgi düzeyi 

 Teknik Bilgiler: Bitkisel ve hayvansal üretimde sahip olunan bilgiler 
vb. 

 Ekonomik Bilgiler: İşletme organizasyonu, üretim elastikiyetleri, 
yatırım finansmanı vb. 

 Genel Bilgi Düzeyi: Okuma-yazma oranı, öğretim durumları, 
öğrenme süreçleri  

3.4.4.2. Sosyal yapı ve karar verme davranışları 

 Aile Yapısı: Aile içi roller, görevler, kararlara ve işlere katılma 
durumları 

 Akrabalık ve Arkadaşlık İlişkileri: Karşılıklı bağımlılıklar ve yardım 
ilişkileri, hiyerarşi, ortak çalışma yapma alanları vb. 

 Köy İçi Sosyal Yapılar: Köy içi gruplaşmalar, etkili kişiler, değer ve 
yargı sistemleri. 

3.4.4.3. Sosyo-kültürel etkenler dini etkenler 

 Geleneksel ve Modern Hukuk: Uyuşmazlık ve çatışma çözüm 
yöntemleri, 

 Değer Sistemleri: Uygun ve uygun olmayan davranışlar vb. 

 Neden-Sonuç İlişkilerine Ait Bakış Açıları, 

 Belirli Davranış Biçimlerine Gösterilen Toleranslar, 

 İletişim Yapıları ve Yeniliklerin Yayılması 

 Gayri Resmi İletişim Yolları: Buluşma noktaları, toplantılar, pazarlar, 
göçebe iş gücü vb. 

 Resmi İletişim Yolları: Gazeteler, dergiler, radyo, televizyon vb. 

 Yenilik Yayılması: Şimdiye kadar kabul edilen yenilikler, yeniliklerin 
yayılmasını engelleyen /artıran kuvvetler, yeniliklerin sosyal ve 
ekonomik süreçlere etkileri vb. 

3.4.5. Yayım organizasyonuna ilişkin veriler 



 188 

 Finansman Olanakları: Yayım organizasyonun bütçesi, mevsimlere 
göre bütçenin kullanma durumu, bütçe dışı kaynaklar vb. 

 Yayım Servisinin Kurumsal Yapısı: servis içinde karar verme 
süreçleri, idari yapılanma, servis içi iletişim, yasa ve yönetmelikler, 
program hazırlama yöntemleri vb. 

 Personel, Araç-Gereç Durumu: Mevcut personel, yayım araçları, 
ulaşım araçları, binalar vb. 

3.4.6. Tamamlayıcı hizmet ve kurumlara ilişkin veriler 

 Araştırma ve Eğitim: Araştırma sonuçlarının sahada kullanılma 
durumları, bu sonuçların çiftçi koşullarına uygunluğu, Çiftçilerin sahip 
oldukları eğitim/sağlık imkanları vb. 

 Çiftçi Örgütlenmesi: Kooperatifler, diğer çiftçi örgütlenmeleri, bunların 
yayım çalışmalarına olası katkıları vb. 

 Pazarlama Kuruluşları: Pazarlama kuruluşlarının çiftçilerin 
koşullarına uygunluğu, mevcut ulaşım olanakları ve üretim miktarları 
dikkate alınarak pazar bulunabilecek ürünler vb. 

 Kredi İmkanları: Banka ve kooperatiflerin kredi verme koşulları ve 
bunların çiftçiye uygunluğu,  
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1. GİRİŞ 

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
(KOBİ) ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) proje hazırlayarak ulusal veya 
uluslararası fonlardan mali yardım alabilmektedirler. Bu mali yardımlar 
genellikle hibe şeklinde verilmektedir. Hibe miktarı proje çağrısının özelliğine 
göre %50 ile %100 arasında değişebilmektedir. Proje çağrıları genellikle 
toplumsal sorunların çözümü, fiziksel altyapının geliştirilmesi, yeni teknolojilerin 
yaygınlaştırılması, kurumsal kapasite gelişimi, bölge ekonomisine katkı, sivil 
toplum diyalogunun geliştirilmesi, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, 
dezavantajlı grupların (yaşlı, engelli, genç, hükümlü, kadın vb) topluma 
entegrasyonu gibi konuları kapsamaktadır. Başvuru sahipleri hazırlamış 
oldukları projeleri Dünya Bankası, OECD, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği 
fonlarını yöneten kurumlar (Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ulusal Ajans, Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), Kalkınma Ajansları, KOSGEB, 
TÜBİTAK veya Bakanlıklara sunarak yapılan değerlendirme sonucunda uygun 
bulunursa hibe veya geri ödeme şeklinde mali yardım almaktadırlar.   

Son yıllarda Türkiye’de hazırlanan proje sayısında çok büyük artışlar 
olmasına rağmen sunulan projelerin kalitesinde önemli sorunlar bulunmaktadır. 
Bazı özel proje danışmanlık şirketleri veya proje hazırlayan bireysel kişiler bul-
değiştir mantığı ile proje üzerinde küçük değişiklikler yaparak (örneğin, başvuru 
sahibi, hedef kitle, bütçe tutarı vb.) aynı projeyi çok sayıda kurum/kuruluşa 
satarak para kazanma yoluna gitmektedirler. Bu durum projelerden beklenen 
yararların elde edilememesine, sorun çözme yerine kişisel rant sağlama, 
bütçeyi rasyonel kullanamama ve ilgisiz proje uygulama gibi sonuçlar 
doğurmaktadır. İşte bu nedenle projelere mali finansman sağlayan 
kurum/kuruluşlar (Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ulusal Ajans, TÜBİTAK, 
Kalkınma Ajansları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, vb.) 
benzer projeleri bazı paket programlar yoluyla başlangıçta kontrol ederek 
değerlendirme aşamasına geçmeden elemektedirler. Bu ise projeyi sunan 
kurum için zaman, maliyet ve prestij kaybına neden olmaktadır. 

Proje hazırlama bilgi, özen ve sabır gerektiren bir iştir. Aslında “Proje 
Döngüsü Yönetimi (PDY)” almış bir kişi özellikle sosyal ve kültürel içerikli 
projelerin hazırlanması konusunda hiç zorluk (yatırım projelerinde teknik çizim 
ve hesaplamalar hariç) çekmez. Maalesef Türkiye’de proje hazırlayan 
kurum/kuruluşların büyük bir çoğunluğunun PDY konusunda yeterli bir eğitim 
almadıkları görülmektedir. Bu durum ise karşı karşıya kalınan sorunu çözmek 
için nasıl bir proje hazırlanması gerektiği, projede paydaşa gerek olup 
olmadığı, ulaşılması gereken amaçları hangi faaliyet(ler) ile 
gerçekleştirebileceği, proje faaliyetleri ile ilgili iş planı ve bütçe hazırlanması 
konularında proje hazırlayanların zorluk çekmelerine yol açmaktadır. 

Çeşitli kurumların proje çağrılarında kullandıkları başvuru formları bazı 
terminoloji farklılıklarına sahip olmalarına rağmen temelde benzer içeriklere 
sahiptir. İşte bu nedenle proje hazırlama konusunda belli bir eğitim almış veya 
tecrübeye sahip kişi/kurum/kuruluşlar kolaylıkla her türlü projeyi hazırlama 
altyapısına sahip demektir.   
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Çalışmanın ilerleyen aşamalarında okuyucular proje ile ilgili temel 
kavramları öğrenecekler, PDY konusunda yeterli altyapıya sahip olacaklar ve 
örnek dokümanlarla konuyu dahi iyi pekiştireceklerdir.    

2. PROJE İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

2.1. Proje  

Literatürde proje kavramının farklı tanımları bulunmaktadır. Örneğin, 
Avrupa Komisyonu’na göre Proje; “belirli bir zaman periyodunda ve belirli bir 
bütçe ile açıkça belirlenmiş amaçlara ulaşmayı sağlayan faaliyetler serisi” 
olarak tanımlanmaktadır (European Commission, 2004). PMI (Project 
Management Institute) ise projeyi; “özel, yeni (unique) bir ürün veya hizmet 
oluşturmak için girişilen geçici (başlangıcı ve bitişi olan) çalışma” olarak ifade 
etmektedir.  

Genel kabul gören proje tanımına göre; proje şu özelliklere sahip 
olmalıdır (European Commission, 2004): 

 Paydaşların (özellikle hedef grup ve nihai faydalanıcılar) net olarak 
belirlenmiş olması, 

 Koordinasyon, yönetim ve finansman düzenlemelerin açıkça 
belirlenmesi, 

 İzleme ve Değerlendirme Sistemi (performans yönetimini 
desteklemek için), 

 Projenin faydasının proje maliyetlerinden fazla olduğunu gösteren 
uygun ekonomik ve mali analiz. 

Belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı, bütçesi açıkça 
tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütününe “proje” 
denir (Tekir, 2006). Projeleri aşağıdaki kriterlerden en az bir tanesini sağlaması 
arzu edilen bir durumdur:  

 Değişiklik meydana getirmeli, 

 Stratejik planları hayata geçirmeye yönelik olmalı, 

 Taraflar arasında sözleşmelerle mutabakat sağlanmalı, 

 Belli başlı problemlerin çözümünde etkili olmalı (Tekir, 2006). 

2.2. Başvuru Sahibi 

Mali finansman sağlamak amacıyla proje hazırlayan, ilgili kuruma sunan, 
karşılıklı sözleşme imzalayan ve gelecekte doğması olası her türlü mali ve 
hukuki sorumluluğu üstlenen kişi/kurum/kuruluş “Başvuru Sahibi” olarak 
adlandırılmaktadır.  

2.3. Proje Ortağı 

Başvuru sahibi ile benzer özelliklere sahip, proje faaliyetlerinin teknik ve 
mali açıdan başarılı bir şekilde sonuçlanmasına katkı yapan ve proje 
çıktılarından pay alabilen kişi/kurum/kuruluş proje ortağı olarak ifade 
edilmektedir. Her projede proje ortağı olmak zorunda değildir. Bazı Avrupa 
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Birliği (AB) hibe destekli projelerde ise proje çağrısının özelliğine göre 
değişmekle birlikte AB’ye üye ülkelerden proje ortağı bulunması zorunlu 
tutulabilmektedir.  

2.4. İştirakçi 

Projede gerçek bir rol üstlenmekle birlikte projeye dolaylı destek veren 
kurum veya kuruluşlardır. Örneğin, bir eğitim projesinde öğretim elemanlarının 
projede eğitim vermesi için herhangi bir üniversitenin teknik destek sağlaması, 
kamu veya özel sektörün kendi elemanlarını projede eğitim alması için 
yönlendirmesi, tarım projesinde üretici birliklerinin/kooperatiflerin/ziraat 
odasının eğitime katılacak kişilerin belirlenmesinde proje yürüten 
kurum/kuruluşa destek vermesi iştirakçilerin projeye yapabileceği katkılardır. 
İştirakçiler proje bütçesinde yer alan günlük harcırahlar ve seyahat giderleri 
haricinde hibeden yararlanamazlar. 

2.5. Hedef Kitle 

Proje faaliyetlerinden/yapılan işten doğrudan etkilenebilecek kişi veya 
gruplardır. Hedef kitle proje içerisinde mutlaka sayısal olarak ve kimleri 
kapsadığı açık bir şekilde verilmelidir.  

2.6. Nihai Yararlanıcı 

Proje faaliyetlerinden/yapılan işten dolaylı olarak etkilenebilecek kişi veya 
gruplardır. Bunların proje içerisinde tahmini olarak verilmesi gerekir. Nihai 
yararlanıcı sayısı hedef kitle sayısından daha büyüktür ve çok geniş kitleleri 
(kişi/kurum/kuruluş) kapsayabilir. 

2.7. Teknik Personel 

Projede aktif olarak görev alan proje koordinatörü, proje koordinatör 
yardımcısı, danışman, uzman (mühendis, teknik eleman vb.), eğitici gibi 
kişilerdir. 

2.8. İdari Personel 

Projede aktif olarak görev alan fakat daha çok ofis ve diğer destek 
hizmetleri sunan proje sekreteri, muhasebeci, işçi gibi kişilerdir. 

3. PROJELERİN İSTENİLEN DÜZEYDE BAŞARILI OLAMAMA NEDENLERİ 

Geçmişte proje yürütmüş kişi/kurum/kuruluşların çeşitli platformlarda 
(çalıştay, seminer, kurs, web sayfası, nihai rapor, bilimsel makale vb) yaptıkları 
açıklamalardan anlaşıldığı üzere uygulanan projelerin başarısını olumsuz 
yönde etkileyen faktörleri 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Aşağıda 
özet halinde verilen temel hata ve yanlış uygulamaların proje hazırlamak ve 
yürütmek isteyen kişi/kurum/kuruluşların önceden bilmesi ve bu doğrultuda 
projeyi hazırlaması sorunun çözümü ve projeden beklenen yararın artmasına 
yardımcı olacaktır.  

3.1. Proje Hazırlama Düşüncesi Aşamasında Yapılan Hatalar 

 Proje hazırlayan kişilerin çoğunluğu “Başvuru Rehberi"ni dikkatli 
şekilde okumamaktadır. Aslında Başvuru Rehberi, proje çağrısının 
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can damarıdır. Proje çağrısı esnasında yayınlanan başvuru 
rehberinde proje hazırlama ile ilgili teknik bilgiler detaylı bir şekilde 
verilmektedir.  

 Uygun olmayan Başvuru Sahibi veya Ortak,  

 Başvuru Sahibi/Ortakların tüzüklerinin proje çağrısı ile ilgili konuları 
içermemesi, 

 Projelerin hedef grupla veya bölgenin sorunları ile ilgili olmaması. 

3.2. Proje Yazımı Aşamasında Yapılan Hatalar 

 Hedef Grubun / Nihai Yararlanıcının sayısal olarak tanımlanmamış 
olması, 

 Dezavantajlı kişilere (kadın, genç, engelli vb) hedef kitlede yer 
verilmemesi, 

 Risk ve varsayımların yeterince dikkate alınmaması ve “B planının” 
bulunmaması,   

 Projenin başlığının projeyi tam olarak yansıtmaması, 

 Bütçenin ayrıntılı olarak verilmemiş ve harcama kalemlerinin 
gerekçelerinin açıklanmamış olması, 

 Faaliyetlerin yeterince tanımlanmamış olması, 

 Projenin sürdürülebilir olduğunun yeterince açıklanmaması. 

3.3. Projenin Uygulanması Aşamasında Yapılan Hatalar 

 Proje ekibinin tecrübesiz veya konu ile alakalı olmayan kişilerden 
oluşması, 

 Projeyi hazırlayan (yazan) ile projeyi yürüten (Proje Ekibi) kişilerin 
farklı olması, 

 Personel istihdamı konusunda mevzuat (sosyal güvenlik, döner 
sermaye vb) bilgisi eksikliği, 

 Proje Koordinatörü, eğitimci, danışman, araştırmacı, teknik personel 
vb kişilerin yanlış seçimi, 

 Projede emekli veya verimsiz kişilerin istihdam edilmesi. 

4. BİR PROJE TEKLİFİNİN KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mali kaynak elde etmek için herhangi bir kuruma/kuruluşa sunulacak 
projenin başlangıçtan itibaren dikkatli bir şekilde planlanması ve hazırlanması 
büyük önem taşımaktadır. Günümüzde çeşitli organizasyonların sağladığı mali 
kaynak miktarı sınırlı olmasına rağmen sunulan proje sayısı oldukça fazladır. 
Bu nedenle rekabet durumu söz konusudur. Bu nedenle kaliteli, sorun 
çözmeye yönelik, sürdürülebilirliği (kurumsal, mali, çevresel, politik vb) olan 
projelere öncelik tanınmaktadır. Tablo 1’deki Kalite Değerlendirme 
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Parametreleri (İlgililik, Yapılabilirlik, Sürdürülebilirlik) proje tanımlama 
aşamasında proje hazırlayanlara önemli yararlar sağlayabilir.  

 
Tablo 1. Proje İçin Kalite Değerlendirme Kriterleri (CFCU, 2009) 

PARAMETRE KRİTERLER 

İlgililik 

 Faydalanıcılar açıkça belirlenmiş mi?   

 Faydalanıcıların sorunları yeterince açıklanmış mı?  

 Sorun analizi yeterince kapsamlı mı? 

 Genel hedefler projenin toplum açısından neden önemli 
olduğunu açıklıyor mu? 

 Projenin amacı faydalanıcılara yönelik faydalar açısından 
tanımlanmış mı? 

 Sonuçlara yönelik ihtiyaçlar gösterilmiş mi? 

Yapılabilirlik 

 Projenin amacı genel hedeflere katkıda bulunacak mı 
(varsayımlar geçerli olursa)? 

 Sonuçlar hedef kitleye ulaştırılacak hizmetler olarak 
açıklanmış mı?  

 Sonuçlar elde edilirse proje amacına ulaşılmış olacak mı?   

 Araçlar miktarları belirlenmiş hedefler tarafından yeterince 
doğrulanıyor mu?   

 Önemli dış koşullar belirlenmiş mi? 

 Varsayımların geçekleştirilme olasılığı kabul edilebilir durumda 
mı? 

 Faydalanıcı projeyi uygulayabilecek mi? 

Sürdürebilirlik 

 Proje sona erdikten sonra ilgili makamların destekleyici 
politikası olacak mı? 

 Teknoloji yerel koşullara uygun mu? 

 Ekolojik çevre proje sırasında ve sonrasında korunacak mı? 

 Proje faydalanıcılar tarafından yeterince sahiplenilecek mi? 

 Kadınlar (ve diğer gruplar) proje sırasında ve sonrasında 
faydalara ve üretim faktörlerine yeterince erişime sahip 
olacaklar mı? 

 Faydalanıcı proje sonrasında takip yapabilecek mi? 

 Finansal ve ekonomik analiz "artımlı projenin" verimli, etkili, 
yaşatılabilen ve ilgili bir proje olduğunu doğruluyor mu? 

 

5. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ  

Proje döngüsü kavramı kişi/kurum/kuruluşların karşı karşıya oldukları 
sorunların çözümü için hazırlamaya karar verdikleri projenin fikir olarak ortaya 
çıkmasından nihai sonuca ulaşıncaya kadar geçen süreci ifade eder.  

“Proje Döngüsü Yönetimi (PDY)” bir projenin yaşam döngüsü sırasında 
kullanılan karar verme prosedürleri (temel işler, roller ve sorumluluklar, anahtar 
dökümanlar ve karar tercihlerini içeren)ve yönetim faaliyetlerini tanımlamak için 
kullanılan bir kavramdır (European Commission, 2004). Proje Döngüsü 
Yönetimi (PDY) şematik olarak Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Proje Döngüsü 

 

Proje döngüsünün aşamaları hakkında özet bilgi aşağıda verilmiştir.  

 Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya çıktığı ve 
tasarlandığı ilk hareket noktasıdır. Bir başka ifadeyle, sorunun ortaya 
bir değişim ihtiyacıyla çıktığı ve bunun bir fikir olarak doğduğu 
aşamadır (URL1).  

 Proje Fikrinin Analizi: Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı 
olarak tasarlandığı ve çeşitli kriterlere göre proje kapsamının 
belirlenerek, planlamasının yapıldığı ve faaliyet planı ile bütçesinin 
hazırlandığı aşamadır. Bu aşamada projenin yapılabilirliği 
konusunda taraflarca çeşitli analizler yapılır (URL1).  

 Ön Değerlendirme: Planlaması yapılan, faaliyet planı ve bütçesi 
hazırlanan projenin; sürdürülebilirlik açısından teknik, finansal ve 
ekonomik, cinsiyet (kadın-erkek) eşitliği, sosyal, kurumsal, çevresel 
faktörleri dikkate alarak projenin tutarlılığının, bütünselliğinin, 
işlevselliğinin değerlendirildiği ve fon sağlayacak kuruluşa yönelik 
proje önerisinin yazıldığı aşamadır (URL1).  

 Finansman: Proje teklifi, ilgili kuruluşlar tarafından çeşitli kriterlere 
göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda seçilen projelere hibe 
desteği verilir (URL1). 

 Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirildiği ve 
uygulamaların izlendiği aşamadır. Finansal, fiziksel ve insan 
kaynakları harekete geçirilerek, hizmet, mal veya iş sözleşmeleri 
yapılır ve planlanan faaliyetler gerçekleştirilir. Projenin değişen 
şartlara paralel olarak ilerlemesi için tüm gelişmeler izlenir ve 
gereken önlemler proje yönetimi tarafından alınarak uygulamaya 
devam edilir (URL1). 

Proje Fikrini Belirleme 

Proje Fikrinin Analizi 

Ön Değerlendirme 

Finansman 

Uygulama 

Değerlendirme 
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 Değerlendirme: Devam eden veya tamamlanmış bir projenin, 
planlama sonuçlarına uygun olarak çeşitli kriterler kullanılarak 
tarafsız ve genellikle bağımsız değerlendirme uzmanlarınca 
değerlendirildiği aşamadır. Değerlendirme proje devam ederken 
yapılabileceği gibi, proje tamamlandıktan hemen sonra ya da belli 
süreler geçtikten sonra da yapılabilir (URL1). 

6. PROJE PLANLAMA ADIMLARI VE MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı proje planlama ve değerlendirme sistemini 
geliştirmek için 1960’ların sonunda ABD Uluslar arası Kalkınma Ajansı’na 
yardım amacıyla geliştirilmiştir. Avrupa Komisyonu 1993 yılından beri Proje 
Döngüsü Yönetim sisteminin bir parçası olarak Mantıksal Çerçeve 
Yaklaşımının kullanımını zorunlu tutmaktadır. Temel analiz prensipleri aynı 
kalmak kaydı ile zamanla, farklı kuruluşlar Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının 
şeklini, terminolojisini ve araçlarını, terminolojisini değiştirmişlerdir. Mantıksal 
Çerçeve Yaklaşımı “düşünmeye yardım” olarak algılanmalıdır (European 
Commission, 2004). Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı “Analiz Safhası” ve 
“Planlama Safhası” olmak üzere iki ana adımda gerçekleştirilir. Bu adımlarla 
ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

Paydaş Analizi: Potansiyel büyük 
paydaşları belirleme ve 
tanımlama; kapasitelerinin 
değerlendirilmesi 

 

Mantıksal Çerçeve Matrisinin 
Oluşturulması: Proje yapısının 
tanımlanması, kendi iç mantığı ve 
riskleri test etme, ölçülebilir başarı 
göstergelerini hazırlamak 

 

 

 

Sorun Analizi: Önemli sorunların, 
kısıtların ve fırsatların belirlenmesi;  
neden-sonuç ilişkilerinin 
belirlenmesi 

 

Faaliyet Planlaması: Faaliyetlerin 
sırası ve bağımlılıklarının 
belirlenmesi; sürelerini tahmin etme 
ve sorumlu atama 

 

 

 

Hedef Analizi: Belirlenen 
sorunlardan çözümler geliştirme; 
kullanılacak araçların belirlenmesi 

 
Kaynak Planlaması: faaliyet 
planından girdi (iş) planları ve bütçe 
oluşturma 

 

 

 

Strateji Analizi: Sorunların 
çözümüne dönük farklı stratejilerin 
belirlenmesi; en uygun stratejinin 
seçimi 

  

Şekil 2: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının İki Ana Aşaması                                        
(European Commission, 2004) 

 

6.1. Analiz Safhası 

Paydaş analizi, Sorun analizi, Hedef analizi, Strateji analizinin yapılması 
sonuçta projenin genel hedef ve amacının belirlenmesi adımlarını kapsar. 

 

ANALİZ SAFHASI PLANLAMA SAFHASI 
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6.1.1. Paydaş Analizi 

Proje faaliyetlerinin gerçekleştirildiği süreçte veya sonrasında ortaya 
çıkacak sonuçlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olan herkestir. 
Projelere göre değişmekle birlikte bireyler, gruplar veya kurumlar paydaş (ilgili) 
olabilirler. 

Paydaşları kendi aralarında birincil, ikincil ve ortaklar olarak üçe ayırmak, 
analizi kolaylaştırır (AusGuide, 2005; URL2). Buna göre: 

 Birincil Paydaşlar: Projenin ulaşmaya çalıştığı hedef gruptur. Bu grup 
proje kapsamında gerçekleştirilen teknik gezi, kurs, seminer, 
çalıştay, konferans, gösteri vb faaliyetlere aktif olarak katılır ve elde 
edilecek çıktılardan olumlu yönde yararlanabilir.  

 İkincil Paydaşlar: Projenin çözmeye çalıştığı sorunla dolaylı yönden 
ilgili olan veya aracı konumda diğer tüm kişi ve kuruluşları kapsar. 
İlgili sorunun çözümünden dolaylı olarak etkilenecek olan diğer 
kişiler, resmi kurum/kuruluşlar, özel sektör üye ve temsilcileri veya 
sivil toplum kuruluşu üye ve temsilcileri ikincil paydaş olarak kabul 
edilebilir.   

 Ortaklar: Projeyi yürüten kurum/kuruluş ile beraber proje 
kapsamında gerçekleştirilmek istenen dönüşümü sağlayacak olan 
kurum/kuruluşlardır.  

Projeden doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin, ilgili aktörlerin çıkarları ve 
faaliyetlerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin, korkularının belirlenmesidir. Paydaşlar 
birinci sütunda sıralanır. İkinci sütunda proje ile ilgisi açıklanır. Üçüncü sütunda 
güçlü ve zayıf yönleri açıklanır. Son sütunda ise projenin uygulanması 
sırasında nasıl bir rol alacağı açıklanır (Tablo 2). 

 
Tablo 2. Paydaşların (İlgililerin) Analizi (URL2) 

Paydaş / İlgili İlgisi 

Potansiyel 
Dizayn İçin 

Hareket Tarzı Güçlü Yanlar/ 
Beklentileri 

Zayıf Yanlar/ 
Korkuları 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

6.1.2. Sorun Analizi 

Sorun analizi, bir diyagram (sorun ağacı) formunda sunulur; diyagramın 
üstünde, grup olarak ve tüm paydaşlarla birlikte incelenmesi istenen bir temel 
sorunun etkilediği sonuçlar, altında ise bu temel soruna neden olan sorunlar 
gösterilir. Analiz, paydaşların önem verdikleri ve aşmak istedikleri önemli 
engelleri (tıkanma noktalarını) tanımlamayı amaçlar. Ayrıntılı ve sağlam bir 
sorun analizi, açık ve iyi odaklanmış proje amaçlarının geliştirilebileceği sağlam 



 
260 

ve güvenilir bir zemin hazırlar. Sorun analizi birçok bakımdan, daha sonra 
izleyen tüm analiz ve karar alma süreçlerini yönlendireceği için, proje 
döngüsünün en kritik aşamasıdır (URL3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.1.3. Hedef Analizi 

Hedef analizinde sorun ağacındaki “olumsuz durumlar”, “olumlu 
durumlar” olarak ifade edilen çözümlere dönüştürülür. Örneğin, “nehrin su 
kalitesi bozuluyor” ifadesi, “nehrin su kalitesi düzeldi” ifadesine dönüştürülerek 
yapılır. Hedef ağacı, elde edilen bu kazanımların gelecekte istenen durumun 
açık görüntüsünü sağlama amacıyla kullanılan bir yöntemdir (URL4).  

 

 

 

 

Kızılırmak Havzasına Artık Göçmen Kuşlar Gelmiyor 

 

Kızılırmak'ta Kirlilik Günden Güne Artıyor 

Çiftçilerin Çeltik 
Üretiminde Aşırı 
Kimyasal Gübre 
ve İlaç Kullanımı  

 

Sanayi Atıklarının 
Arıtılmadan 
Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Evsel Atıkların 
Arıtılmadan 
Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Hayvansal 
Atıkların 

Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Sonuçlar 

Ana sorun 

Nedenler 

Tarımda 
Verim 
Düşük 

Bilinçsiz 
Tarım 

Yapılması 

Devletin 
Gübre ve 

İlaca 
Destek 

Vermesi 

Fabrikaların 
Arıtma 

Sistemi Yok 

Hukuki 
Yaptırımların 
Yetersizliği 

Bölgede 
Kanalizasyon 
Sistemi Yok 

Çöplerin 
Kızılırmak'a 

Atılması 

Hukuki 
Yaptırımların 
Yetersizliği 

Çiftçiler 
Çevre 

Konusunda 
Bilinçsiz 

Hukuki 
Yaptırımların 
Yetersizliği 

Şekil 3. Sorun Ağacı 
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6.1.4. Strateji Analizi 

Sorun analizi ve hedef analizinin yapılması süresince temel ve alt 
sorunlar ve bu sorunlar çözülürse ortaya çıkacak durum açıklandı. Bir temel 
sorunun çözülmesine katkıda bulunulmasında ya da aynı hedefe ulaşılmasında 
birkaç değişik yol olduğu görülmektedir. Hedef ağacındaki her alt hedefler 
kümesi, temel sorunun çözülmesine katkıda bulunacak yol ya da yöntemleri 
göstermektedir. Strateji analizi, yapılacak projede hangi hedeflerin dikkate 
alınacağına ve hangi hedeflerin dışarıda bırakılacağına karar verme sürecidir 
(URL5).  

Proje yürüten kurum/kuruluş ve ortaklarının (varsa) yaptırım gücü, proje 
bütçesi, zaman, teknik eleman, projenin konusu vb faktörler dikkate alınarak 
hedef ağacı detaylı incelenerek neyin/nelerin yapılıp yapılamayacağına karar 
verilir. Hazırlanan proje ile gerçekleştirilmesi mümkün olmayan faaliyetler hedef 
ağacından çıkarılır (Şekil 5). Daha sonra sade (yalın) bir strateji ağacı 
oluşturulur (Şekil 6). Buradan elde edilen veriler artık mantıksal çerçeve 
matrisinin birinci sütununu oluşturacaktır (Tablo 2).   

Kızılırmak Havzasına Gelen Göçmen Kuşu Sayısı Arttı 

 

Kızılırmak'ta Su Kirliliği Azaldı 

Çeltik Üretiminde 
İyi Tarım 

Uygulamaları 
Başladı 

Sanayi Atıklarının 
Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Önlendi 

Evsel Atıkların 
Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Önlendi 

Hayvansal Atıkların 
Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Önlendi 

Proje Hedefi 

Proje Amacı 

Faaliyetler 

Yüksek Verimli 
Tohumluk 

Kullanılması 

Çiftçilerin 
Bilinçli Tarım 
İçin Eğitilmesi 

Hayvan 
Gübresine 

Destek 
Verilmesi 

Fabrikalara 
Arıtma Sistemi 

Kurulması 

Hukuki 
Düzenlemelerin 

Yapılması 

Kanalizasyon 
Sisteminin 
Yapılması 

Halkın Katı Atık 
Konusunda 
Eğitilmesi 

Hukuki 
Düzenlemelerin 

Yapılması 

Çiftçilerde 
Çevre Bilinci 

Oluşturulması 

Hukuki 
Düzenlemelerin 

Yapılması 

Şekil 4. Hedef Ağacı 
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Kızılırmak Havzasına Gelen Göçmen Kuşu Sayısı Arttı 

 

Kızılırmak'ta Su Kirliliği Azaldı 

Çeltik Üretiminde 
İyi Tarım 

Uygulamaları 
Başladı 

Sanayi Atıklarının 
Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Önlendi 

Evsel Atıkların 
Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Önlendi 

Hayvansal Atıkların 
Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Önlendi 

Yüksek Verimli 
Tohumluk 

Kullanılması 

Çiftçilerin 
Bilinçli Tarım 

İçin 
Eğitilmesi 

Hayvan 
Gübresine 

Destek 
Verilmesi 

Fabrikalara 
Arıtma Sistemi 

Kurulması 

Hukuki 
Düzenlemelerin 

Yapılması 

Kanalizasyon 
Sisteminin 
Yapılması 

Halkın Katı Atık 
Konusunda 
Eğitilmesi 

Hukuki 
Düzenlemelerin 

Yapılması 

Çiftçilerde 
Çevre Bilinci 

Oluşturulması 

Hukuki 
Düzenlemelerin 

Yapılması 

Şekil 5. Strateji Ağacı (Genel) 

Sonuçlar 

Genel 
Hedef 

Proje 
Amacı 

Faaliyetler 

Faaliyetler 

Kızılırmak Havzasına Gelen Göçmen Kuşu Sayısı Arttı 

 

Kızılırmak'ta Su Kirliliği Azaldı 

Çeltik Üretiminde 
İyi Tarım 

Uygulamaları 
Başladı 

Evsel Atıkların 
Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Önlendi 

Hayvansal Atıkların 
Kızılırmak'a 
Boşaltılması 

Önlendi 

Yüksek Verimli 
Tohumluk 

Kullanılması 

Çiftçilerin 
Bilinçli Tarım 

İçin 
Eğitilmesi 

Halkın Katı Atık 
Konusunda 
Eğitilmesi 

Çiftçilerde 
Çevre Bilinci 

Oluşturulması 

Şekil 6. Strateji Ağacı (Yalın) 
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6.2. Planlama Safhası 

Planlama adımı proje faaliyetlerinin planlanması, beklenen etki ve 
çıktılarının planlanması, risk analizi yapılması ve projenin varsayımlarının 
belirlenmesi, nesnel başarı göstergeleri ve doğrulama kaynaklarının 
oluşturulması, kaynakların planlanması adımlarını kapsar. 

6.2.1. Mantıksal Çerçeve Matrisinin Oluşturulması 

Paydaş, sorun, hedef ve strateji analizinin sonuçları Mantıksal Çerçeve 
Matrisini hazırlamak için temel oluşturur. Matrisi proje dizaynının bir özetini 
vermelidir. Matris genel olarak 1-4 sayfa arasında olmalıdır. Matrisin 
“uzunluğu” projenin ölçeği ve kompleks oluşuna ve matriste kaç amaç 
düzeyinin yer aldığına bağlıdır. Genel olarak matrisin projenin genel hedefi, 
amacı ve sonuçları ile gerçekleştirilebilir faaliyetleri kapsaması tavsiye edilir. 
Faaliyetler bazen ayrı bir doküman olarak (faaliyet planı kullanılarak) verilebilir 
(European Commission, 2004). 

Mantıksal Çerçeve Matrisi (kısaca Logframe) proje planının temel 
elemanlarını özetleyen 4 sütun ve 4 satırdan (veya daha fazla) oluşmaktadır 
(Tablo 3). Yani (European Commission, 2004): 

 Projenin hedefler hiyerarşisi (Proje Tanımlama ve Müdahale 
Mantığı), 

 Projenin başarısı için temel kritik dış faktörler (Varsayımlar), 

 Projenin başarıları nasıl izlenecek ve değerlendirilecek (Göstergeler 
ve Doğrulama Kaynakları). 

 
Tablo 3. Mantıksal Çerçeve Matrisini-Genel Tamamlama Sırası (European 

Commission, 2004) 

PROJE 
TANIMLAMA 

GÖSTERGELER 
DOĞRULAMA 
KAYNAKLARI 

VARSAYIMLAR 

Genel Hedef 

 

 

   

Amaç 

 

 

 

   

Sonuçlar 

 

 

   

Faaliyetler 

 

(Tercihe bağlı 
olarak matrise 

dâhil edilir) 

Dâhil değildir Dâhil değildir  

 

 

(Tercihe bağlı olarak 
Matrise dâhil edilir) 

2 

1 

3 

4 

8 

10 

12 

7 

6 

5 

9 

11 

13 
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Gerek ulusal düzeyde yapılan proje çağrılarında (Kalkınma Ajansları) ve 
gerekse uluslararası kurum/kuruluşlar (AB) tarafından sağlanan fonların 
alınması için hazırlanan projelerde kullanılan genel kabul görmüş Mantıksal 
Çerçeve Matrisi’nin yapısı Tablo 4’de gösterildiği gibidir. Tablo 5'te de örneğe 
uyarlanmış bir Mantıksal Çerçeve Matriksi verilmiştir. 

 

Tablo 4. Mantıksal Çerçeve Matrisi 

 
MÜDAHALE 

MANTIĞI 

NESNEL OLARAK 
DOĞRULANABİLİR 

BAŞARI 
GÖSTERGELERİ 

DOĞRULAMA 
KAYNAKLARI 
VE ARAÇLARI 

VARSAYIMLAR 

GENEL 
HEDEFLER 

Projenin katkı 
yapacağı, 
daha geniş 
hedef kitle 
nedir? 

Genel hedefle ilgili 
başlıca göstergeler 
nelerdir? 

Bu göstergelere 
ilişkin bilgi 
kaynakları 
nelerdir? 

(Not: Bu hücre boş 
bırakılacak, 
doldurulmayacak) 

PROJENİN 
AMACI 

Proje ile 
ulaşılacak 
özel hedefler 
nelerdir? 

Projenin özel 
hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılmadığı ve ne 
dereceye kadar 
ulaşıldığını 
gösteren niteliksel 
ve niceliksel 
göstergeler 
nelerdir?  

Mevcut veya 
toplanabilecek 
bilgi kaynakları 
nelerdir? 

Bu bilgileri elde 
etmek için 
gerekli 
yöntemler 
nelerdir? 

Doğrudan proje 
kontrolü kapsamında 
olmayan, genel 
hedeflere ulaşmak 
için gerekli etken ve 
koşullar nelerdir? 

Ne gibi riskler dikkate 
alınmak zorundadır? 

BEKLENEN 
SONUÇLAR 

Özel hedeflere 
ulaşmak için 
öngörülen 
somut çıktılar 
nelerdir? 

Projenin 
öngörülen etki 
ve yararları 
nelerdir?  

Proje ile ne 
gibi gelişmeler 
ve değişiklikler 
elde 
edilecektir? 

Proje ile öngörülen 
sonuç ve etkilere 
ulaşılıp ulaşılmadığı 
ve ne dereceye 
kadar ulaşıldığını 
ölçmek için 
kullanılan 
göstergeler 
nelerdir? 

Bu göstergelere 
ilişkin bilgi 
kaynakları 
nelerdir? 

Plandaki beklenen 
çıktı ve sonuçların 
elde edilmesi için ne 
gibi dış etken ve 
koşullar 
gerçekleştirilmelidir? 

FAALİYETLER 

Beklenen 
sonuçları elde 
etmek için 
gerçekleştirile
cek başlıca 
faaliyetler 
nelerdir ve 
bunlar hangi 
sırayla 
gerçekleştirile
cektir? 

Araçlar 

Bu faaliyetleri 
uygulamak için 
gerekli araçlar 
nelerdir, örneğin 
personel, ekipman, 
eğitim, çalışmalar, 
malzemeler işletim 
olanakları, vb. 

Projenin 
ilerlemesine 
ilişkin bilgi 
kaynakları 
nelerdir? 

Proje(ler) 
başlamadan önce ne 
gibi ön koşullar 
gereklidir?  

Planlanan 
faaliyetlerin 
uygulanması için, 
projenin doğrudan 
kontrolü dışında ne 
gibi koşulların hazır 
bulunması 
zorunludur? 
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Tablo 5. Mantıksal Çerçeve (Örneğe Uyarlanmış) (Akça, 2013) 

 
MÜDAHALE 

MANTIĞI 

NESNEL OLARAK 
DOĞRULANABİLİR 

BAŞARI 
GÖSTERGELERİ 

DOĞRULAMA 
KAYNAKLARI VE 

ARAÇLARI 
VARSAYIMLAR 

GENEL 
HEDEFLER 

Kızılırmak 
Havzasına 
Gelen Göçmen 
Kuşu Sayısının 
Artması 

Gelecek 5 yıl 
içerisinde Kızılırmak 
Havzasına gelen 
göçmen kuşu 
sayısında %250 artış 
sağlanması 

* Proje öncesi ve 
sonrası göçmen 
kuşu sayılarındaki 
artışı gösteren 
analiz sonuçları 
* Yaban Hayatı 
Koruma Raporları 

 

PROJENİN 
AMACI 

Kızılırmak'ta Su 
Kirliliğinin 
Azaltılması 

* Kızılırmak suyunun 
tahlil sonuçlarının 
temiz çıkması 
* Kızılırmak'taki balık 
sayısında %100 artış 

* Kızılırmak suyu 
tahlil sonuçları 
* Çevresel Etki 
Değerlendirme 
(ÇED) Raporları 
* Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 
Kayıtları 

* Küresel İklim 
Değişikliği'nin 
sulak alanları 
olumsuz 
etkilemesi 
* Kızılırmak 
suyunda 
bilinmeyen bir 
nedenle kirliliğin 
devam etmesi 

BEKLENEN 
SONUÇLAR 

1. Çeltik 
Üretiminde İyi 
Tarım 
Uygulaması 
Başladı. 
2. Evsel Atıkların 
Kızılırmak’a 
Boşaltılması 
Önlendi.  
3. Hayvansal 
Atıkların 
Kızılırmak’a 
Boşaltılması 
Önlendi 

* Eğitime katılan 50 
çeltik üreticisinden 
%75'inin İyi Tarım 
Uygulamalarına 
başlaması 
* Örnek 10 köyde 
doğal arıtma 
sisteminin kurulması 
* Besicilerin 2/3'ünün 
hayvan gübresini 
Kızılırmak yerine 
tarlaya atması 
* Besi işletmelerinin 
%50'sinin hayvan 
gübresi depolama 
çukurlarını yapması 

* Anket Sonuçları 
* Çiftçi Kayıt 
Sistemi (ÇKS) 
Verileri 
* Bölgedeki 
Kurum/Kuruluşları
n Faaliyet 
Raporları 
* Çevre Amaçlı 
Tarım Arazileri 
Kullanımı 
(ÇATAK) 
desteklerini 
gösteren veriler 

* Çevre ile ilgili 
kuruluşlar 
arasında 
işbirliğinin güçlü 
olması 

FAALİYETLE
R 

1.1. Yüksek 
Verimli 
Tohumluk 
Kullanımına 
Başlanması  
1.2. Çiftçilerin 
Bilinçli Tarım 
İçin Eğitilmesi  
2.1. Halkın Katı 
Atık Konusunda 
Eğitilmesi  
3.1. Çiftçilerde 
Çevre Bilinci 
Oluşturulması 

Araçlar 
Personel: Proje 
Koordinatörü, Ofis 
Sekreteri, 
Muhasebeci, 
Eğitimciler  
Malzeme ve Ekipman: 
Yönetici Masası ve 
Koltuğu, Dizüstü 
Bilgisayar, Projeksiyon 
Cihazı    

Maliyetler: 
İnsan Kaynakları: 
47.000 Avro 
Seyahat: 11.000 
Avro 
Ekipman ve 
Malzeme: 2.000 
Avro 
Yerel Ofis 
Maliyetleri: 3.000 
Avro 
Diğer maliyetler: 
7.000 Avro 
Diğer: 0 Avro 
İdari Maliyetler: 
4.900 Avro 
Toplam: 74.300 
Avro 

* Çiftçilerin 
Yeniliklere Açık 
Olması 
* Hedef Grubun 
Eğitimlere 
Katılması 
* Çevre Dostu 
Uygulamalar için 
devlet desteğinin 
devam etmesi 

 

Matriksin; 

 Satır kısmında; projenin genel hedefleri, amacı, beklenen sonuçları 
ve faaliyetler, 
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 Sütun kısmında ise; müdahale mantığı, nesnel olarak doğrulanabilir 
başarı göstergeleri, doğrulama kaynakları ve araçları ile varsayımlar 
yer almaktadır. 

6.2.2. Faaliyet Planlaması 

Proje çağrısı yapan organizasyonların kendilerine has faaliyet planı (iş 
planı) tablosu bulunmaktadır. Fakat faaliyet planlarının içeriği ise birbirine çok 
benzer yapıya sahiptir. Ele aldığımız proje konusu ile ilgili faaliyet planı Tablo 
6’da verilmiştir. Proje hazırlayanların en fazla yaptıkları hatalardan birisi Aylar 
sütununa “Ocak, Şubat, Mart,….., Aralık” gibi ay isimlerinin yazılmasıdır. 
Öngörülmeyen nedenlerden dolayı projenin başlama takvimi değişebilir. Bunun 
için aylar sütununa “1. Ay, 2. Ay, …….., 12. Ay” şeklinde yazılması en 
doğrusudur. 

 
Tablo 6. Faaliyet Planı Örneği 

İŞİN TANIMI 
(FAALİYETLER) 

AYLAR SORUMLU BİRİM 
(kişi, kurum, kuruluş) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Yüksek Verimli 
Tohumluk Kullanımına 
Başlanması 

            Hedef Grup 
(Çiftçiler) 

1.2. Çiftçilerin Bilinçli 
Tarım İçin Eğitilmesi  

            Eğitimciler 

Çiftçiler 

Proje Ekibi 

Proje Ortağı 

2.1. Halkın Katı Atık 
Konusunda Eğitilmesi  

            Eğitimciler 

Hane halkları 

Başvuru Sahibi 

3.1. Çiftçilerde Çevre 
Bilinci Oluşturulması 

            Eğitimciler 

Çiftçiler 

Proje Ekibi 

Proje Ortağı 

 

Projenin uygulanması esnasında bazen proje iş (faaliyet) takviminden 
veya faaliyet planından sapmalar olabilir. Bu nedenle projenin ilerleyen 
safhalarında faaliyet planında revize yapılması gerekebilir. 

6.2.3. Kaynak Planlaması 

Projelerin yürütülmesinde olmazsa olmaz unsur “Para”dır. Mali destek 
olmadan projenin başlatılması için gerekli ön yatırımlar yapılayamayacağı gibi 
sistemin yürütülmesi için gerekli olan operasyonel faaliyetler yapılamaz (Tekir, 
2006). 

Aşağıda verilen bütçe tablosu Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının ve 
Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin kullandığı ortak bir şablondur (Tablo 7). 
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Tablo 7. Örnek Bütçe 

FAALİYET BÜTÇESİ
1
 TÜM YILLAR 

Giderler Birim  
Birim 
Sayısı 

Birim Maliyet 
(EURO) 

Toplam Maliyet 
(EURO)

2
 

          

1. İnsan Kaynakları         

1.1. Maaşlar (brüt tutar, yerel personel)
3
         

1.1.1. Teknik 
 

      

1.1.1.1. Proje Koordinatörü  Aylık 12 1,000.00 12,000.00 

1.1.1.2. Eğitimciler (5 kişi * 10 gün) Günlük 50 200.00 10,000.00 

1.1.2. İdari / destek personeli         

1.1.2.1. Ofis Sekreteri Aylık 12 750.00 9.000.00 

1.1.2.2. Muhasebeci Aylık 12 500.00 6.000.00 

1.2. Maaşlar (brüt tutar, 
yabancı/uluslararası personel)     

1.3. Görev/seyahat gündelikleri
4
         

1.3.1. Yurt dışı (proje personeli)         

1.3.1.1. İspanya’ya giden heyet (10 kişi* 
5 gün) 

Günlük 50 200.00 10,000.00 

1.3.2. Yerel (proje personeli)         

1.3.3. Seminer/konferans katılımcıları         

İnsan Kaynakları Alt Toplamı       47,000.00 

          

2. Seyahat
5
         

2.1. Uluslararası seyahat 
 

      

2.1.1. Çankırı-Madrid (10 kişi * 2 gidiş-
dönüş) 

Her 
seyahat 

20 500.00 10,000.00 

2.2. Yerel seyahat         

2.2.1. Çankırı-Ankara (5 kişi * 2 gidiş-
dönüş) 

Her 
seyahat 

10 100.00 1,000.00 

Seyahat Alt Toplamı       11,000.00 

          

3. Ekipman ve malzeme
6
         

3.1. Araç alımı veya kiralanması         

3.2. Mobilya, bilgisayar ekipmanı         

3.2.1. Yönetici Masası ve Koltuğu  Adet 1 500.00 500.00 

3.2.2. Dizüstü Bilgisayar Adet 1 1,000.00 1,000.00 

3.2.3. Projeksiyon Cihazı Adet 1 500.00 500.00 

3.3. Makineler, aletler...         

3.4. Yedek parçalar/makineler için 
ekipmanlar, aletler     

3.5. Diğer (lütfen belirtiniz)         

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı       2,000.00 
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Tablo 7. Örnek Bütçe (devam) 

FAALİYET BÜTÇESİ
1
 TÜM YILLAR 

Giderler Birim  
Birim 
Sayısı 

Birim Maliyet 
(EURO) 

Toplam Maliyet 
(EURO)

2
 

4. Yerel ofis/proje maliyetleri
7
         

4.1. Araç maliyetleri         

4.2. Ofis kirası Aylık 12 150.00 1,800.00 

4.3. Tüketim malzemeleri - ofis 
malzemeleri 

Aylık 
   

4.4. Diğer hizmetler (tel/faks, 
elektrik/ısınma, bakım) 

Aylık 12 100.00 1,200.00 

Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Alt 
Toplamı 

      3,000.00 

          

5. Diğer maliyetler, hizmetler
8
         

5.1. Yayınlar
9
         

5.1.1. Proje Eğitim Kitabı  Adet 1000 2.00 2,000.00 

5.2. Etüd, araştırma
9
         

5.3. Denetim maliyetleri
10

 Adet 1 1,000.00 1,000.00 

5.4. Değerlendirme maliyetleri         

5.5. Tercüme, tercümanlar (İspanyolca) Günlük  5 200.00 1,000.00 

5.6. Mali hizmetler (banka teminatı 
maliyetleri vb.) 

        

5.7. Konferans/seminer maliyetleri
9
 

    
5.8. Tanıtım faaliyetleri

11
         

5.8.1. Tabela Adet 1 200.00 200.00 

5.8.2. Plastik Afiş Adet 2 50.00 100.00 

5.8.3. Web Sayfası Adet 1 1,000.00 1,000.00 

5.8.4. Davetiye  Adet 1500 1.00 1,500.00 

5.8.5. Proje Tanıtım Broşürleri  Adet 500 0,20.00 100.00 

5.8.6. Türk ve AB Bayrağı Adet 2 50.00 100.00 

Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara 
Toplamı 

      7,000.00 

          

6. Diğer
12

         

Diğer Alt Toplamı       0 

          

7. Ara toplam uygun doğrudan proje 
maliyeti (1-6) 

      70,000.00 

          

8. İhtiyat akçesi (ara toplam uygun 
doğrudan proje maliyeti olan kalem 7'nin 
maksimum %5'i)¹³ 

      0.00 
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Tablo 7. Örnek Bütçe (devam) 

FAALİYET BÜTÇESİ
1
 TÜM YILLAR 

Giderler Birim Birim 
Sayısı 

Birim Maliyet 
(EURO) 

Toplam Maliyet 
(EURO)

2
     

     9. Toplam uygun doğrudan proje 
maliyeti (7+ 8) 

      70,000.00 

10. İdari maliyetler (toplam uygun 
doğrudan proje maliyeti olan kalem 9'un 
maksimum %7'si) 

    (70,000*0.07) 4,900.00 

11. Toplam uygun proje maliyeti 
(9+10) 

      74,900.00 

1. Bütçe, sadece Sözleşme Makamı katkısını değil, Projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden her 
biri yeterince detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim 
sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir. 

2. Bütçe EURO cinsinden yapılacaktır. Toplam maliyet ve birim maliyet en yakın Euro değerine yuvarlanacaktır. 

3. Eğer personel Proje hesabına tam zamanlı çalışmıyor ise, çalışma süresi yüzde olarak söz konusu bütçe kaleminin 
tanımı yanında belirtilmeli ve 'miktar' sütununda yansıtılmalıdır ('birim maliyet' sütununda değil). 

4. Harcırahların hangi ülke itibarı ile tahakkuk ettiği hususu ile geçerli günlük harcırah tutarını belirtiniz (bu tutar, Avrupa 
Komisyonu tarafından onaylanmış olan ölçekleri aşmamalıdır). Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları 
dâhilinde seyahat giderleri ile muhtelif giderleri kapsar. 

5. Hareket ve varış noktalarını belirtiniz. 

6. Satın alma veya kiralama maliyeti. 

7. Bu maliyet sadece proje faaliyetleri için kiralanan yerleri kapsar. Proje yönetimi için kiralanan yerler bu başlık altına 
girmez. Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının olağan kira ve hizmet giderleri, 10 numaralı idari giderler bütçe kalemine girer. 

8. Ayrı ayrı kalemler halinde belirtiniz. Götürü miktarlar kabul edilmeyecektir 

9. Burada sadece hizmet tamamı ile yükleniciye ihale ediliyorsa belirtilecektir. 

10. Eğer talep edilen hibe miktarı 100.000 Euro'yu geçiyorsa uluslararası alanda tanınan yetkili bir denetçi (Sayıştay veya 

Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı yeminli mali müşavir) veya Sermaye Piyasası 
Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketleri tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dışsal denetim 
raporunun proje sonunda nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. 

11. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Projeye olan katkısını gösterecek her türlü maliyet burada gösterilecektir. 

12. Her türlü hizmet alımını (gözetim, danışmanlık, vb.) bu başlık altında belirtiniz. 

13. Sadece yazılı ön onay ile kullanılabilir ve proje uygulaması aşamasında götürü olarak talep edilemez 

NOT: Hibe faydalanıcısı, bu tablolarda verilen tüm finansal bilgilerin doğruluğundan tek başına sorumludur. 

 

7. PROJE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ 

Amacı projeyi başarısı açısından ölçümlemektir. Proje uygulamaya 
geçtikten sonra, o projenin resmi ve bağımsız bir incelemesidir. Projenin 
kapsamına ve büyüklüğüne göre değerlendirme çalışmasında farklı konular 
üzerinde durulması gerekebilir. Proje sonuç değerlendirmesi proje ekibini, 
ortaya çıkan çıktıları (ürünleri) ve sonuçları çeşitli kriterlere göre incelemektir. 
Önerilmiş olan avantajların veya projenin amacının gerçekleşip 
gerçekleşmediğini kritik başarı faktörlerine erişilip erişilemediğini ortaya koyar 
(Tekir, 2006). Projenin bitiminde proje yürütücüsü “Nihai Mali Rapor” ve/veya 
“Nihai Teknik Rapor” hazırlayarak mali destek veren kurum/kuruluşa sunarak 
projenin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ve proje bütçesini ne kadar 
rantabl ve rasyonel kullandığı değerlendirilir. 

8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

8.1. İzleme 

Proje yönetimi açısından “izleme” proje hedeflerine ulaşmak konusunda 
verimlilik ve etkililiği tespit etmeye yönelik yönetimsel bir faaliyettir. Kaynak 
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verimliliği kapsamında en az girdiyle en fazla faydayı sağlamak temel 
prensiptir. Bu anlamda izleme, uygulama süreci içinde beklenmeyen sonuçların 
ortaya çıkmasını kontrol altına almak ve projenin hedefleri doğrultusunda 
ilerlemesini sağlamak için önemli bir araçtır (URL1). 

8.2. Değerlendirme 

Değerlendirme, izlemeden elde edilen sonuçları ve bunların üzerine 
yapılan çalışmalarla projenin yorumlandığı aşamadır. Proje süresi boyunca 
çeşitli zamanlarda değerlendirme yapmak olanaklıdır. Proje uygulaması 
sırasında yapılan değerlendirme ara değerlendirme, proje bitiminin hemen 
ardından yapılan değerlendirme nihai değerlendirme ve projenin bitiminden bir 
kaç yıl sonra yapılan değerlendirme etki ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi 
(ex-post) olarak adlandırılır. Değerlendirmenin aşağıda belirtilen prensipler 
çerçevesinde yapılması arzu edilir (URL1): 

 Değerlendirmede göstergelerinin ve doğrulama kaynaklarının 
gerçekçi ve doğru olması gerekir. 

 Değerlendirme paydaşların kat ılımı ile yapılmalıdır. 

 Değerlendirme bağımsız bir uzman tarafından yapılmalıdır. 

 Değerlendirmede sorunların “başarısızlık” olarak görülmesi/ 
gösterilmesi gibi bir tutumdan uzak durulması 

 Değerlendirmede tarafların olabildiğince öz eleştiriye açık olması 

 Değerlendirmenin bir sınav olmadığı, sadece bir öğrenme süreci 
olduğu unutulmamalıdır. 

 Değerlendirme toplantıları öncesinde farklı dengelerin ve olası 
sorunların öngörülmesi ve önlemlerin alınması gerekir. 
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1. GİRİŞ 

Tarımsal yayım; tarımsal üretimde bulunan üreticilerin verimliliklerini 
artırarak gelir düzeylerini yükseltip, yaşam koşullarını iyileştirerek halkın daha 
önceden çeşitli yöntemlerle tespit edilmiş önemli ihtiyaçlarını karşılamak amacı 
ile maksatlı olarak hazırlanmış eğitim çabalarıdır. Bu amaca ulaşmak için 
gerekli olan davranış değişikliği tek bir olay veya faaliyetle sonuçlanamaz. 
Belirlenen amaçlara ulaşabilmek için programlar hazırlanır ve uygulanır. 
Program, profesyonel bir eğiticiyi ve öğrenciyi içerisine alan ve bütün faaliyetler 
sonucunda elde edilen neticedir (Boyle, 1981).  

Program geliştirme etkili bir programlamayı ortaya çıkarmak için 
düzenlenmiş bir süreçtir. Bu sürece, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için birlikte 
çalışan bir sistemin ilgili kısımları olarak da bakılabilir (Conklin ve Spiegel, 
1992). Boone (1995) ise program geliştirmeyi, insanların davranışlarında ve 
yaşadıkları çevredeki değişiklikleri desteklemek amacıyla yapılan çeşitli 
faaliyetlerle sonuçlanan kapsamlı, sistematik ve etkili bir metod olarak 
tanımlamaktadır. Program geliştirmenin esas amacı planlı değişiklik olarak 
tanımlanmaktadır. 

Tarımsal yayım programlarının hazırlanarak yaşama geçirilmesi ise; 
yayımın çalışma süreci olarak tanımlanmakta ve bu süreçte birbirini takip eden 
dört aşama bulunmaktadır. Durum saptama aşaması ile başlayan bu süreç 
izleme ve değerlendirme aşaması ile son bulmaktadır. İzleme ve 
değerlendirme, gelişmiş ülkelerde başarı ile uygulanırken gelişmekte olan 
ülkelerde önemli bir faktör olarak görülmemektedir. Genellikle bir programın 
değerlendirilmesi yapılmadan diğer programların uygulanmasına geçilmektedir. 
Bu nedenden dolayı da değerlendirmeye çok az zaman ve kaynak 
ayrılmaktadır. 

Bu bölüm, izleme ve değerlendirme ile ilgili kavramların tanıtılıp, 
aralarındaki farklılıkları ortaya koyarak uygulama sürecini göstermek amacıyla 
hazırlanmıştır. 

2. İZLEME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

Kapasite, etkililik, verimlilik ve etki kavramları izleme ve değerlendirmenin 
esasını oluşturmaktadır. Bunlar sırasıyla işletme yatırımına (bir çiftçi ailesi 
başına düşen tarımsal yayım yatırımı), işletme etkililiğine (yayım elemanı 
başına düşen ziyaret, toplantı, demonstrasyon, deneme sayısı), teknik 
verimlilik (benimseyenlerin sayısı, çıktı ve katma değer) ve yayım sayesindeki 
değişikliklere (üretim, verimlilik, gelir, gelir dağılımı) cevap vermektedir 
(Ruthenburg, 1985). 

Kapasite, etkililik ve verimlilik izleme alanına, etki ise değerlendirme 
alanına girmektedir. Kapasite, yayım servisinin çiftçiye fiziksel, finansal ve 
insan kaynakları açısından hizmet vermesine olanak sağlamaktır. Yayım 
servisinin daha ileriye gidebilmesini, yoğunluğunu, teknik yeterliliğini ve fiziksel 
ve finansal kapasitesini yansıtır. Yayım servisinin performansı kapasitesine 
bağlıdır (Misra, 1997). 
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Etkililik, verimlilik yönetimi kitabında “hangi hedeflere ne derecede 
ulaşıldığıdır” şeklinde tanımlanmaktadır (Prokopenko, 1987). Tarımsal yayımın 
sosyal (çiftçinin refahı) ve ekonomik (gelir seviyesini artırma) hedefleri vardır. 
Bunların yanında işletme hedefleri (fiziksel ve finansal hedefler) de özel bir 
öneme sahiptir çünkü bunlara ulaşmak diğer muhtemel hedeflere 
gerçekleştirmeye yardım eder. 

Yayım programlarında verimlilik genellikle çiftçiler tarafından benimsenen 
yeniliklerin oranıdır. Benimsenme oranı yeniliğin karmaşıklık derecesine göre 
farklılık göstermektedir. Tarımsal yayımda etki, dekara verim, ya da basit 
verimlilik endeksi gibi basit bir gösterge ile ölçülebilir;. Böyle endeksler, yayım 
programlarının başarısını ölçmek için son testleri sağlamaktadır (Casley ve 
Lury, 1982).  

Yönetim bilgi sistemi, doğru zamanda doğru miktarda bilginin toplanması 
ve bu bilgilerin doğru insanlara ulaştırılması için hazır olma düzenidir. İzleme 
ve değerlendirme, yönetim bilgi sisteminin tamamlayıcı ve en önemli kısmıdır. 
İzleme ve değerlendirme, bir yönetim aracıdır ve proje yönetimi yerine geçmez 
ve geçmemelidir de (Bloom, 1980). 

İzleme ve değerlendirme kavramları birbirleriyle iç içe girmiştir ve 
değerlendirme genellikle izlemeden elde edilen verilere dayanmaktadır. 
Tanımlarına bakıldığında, aralarında farklılıktan çok benzerlik olduğu rahatlıkla 
görülebilir. 

3. İZLEME VE DEĞERLENDİRME TANIMLARI 

3.1. İzleme 

İzleme; bir takım göstergelere dayanarak ve sistematik olarak veri 
toplayıp, devam etmekte olan bir kalkınma çalışmasının yöneticilerine ve 
paydaşlarına, ilerlemenin boyutu ve amaçlara ulaşma ile ayrılan kaynakların 
kullanımına ilişkin ilerlemeler konularında bulgular sunan ve süreklilik arz eden 
faaliyet olarak ifade edilmektedir (OECD, 2002).  

İzleme, planlama safhasında tespit edildiği şekilde girdilerin kullanılıp 
kullanılmadığı ve bunlardan beklenen etkilerinin elde edilip edilmediği 
konusunda proje yönetimine bilgi ve geri besleme sağlanmasıdır (World Bank). 
İzleme; programı yöneten kişilere, mevcut durum analizi, problemi tanımlama 
ve çözümler bulma, karar alma, programın belirlenen zamanda hedeflere 
yönelik hareket etmesi olanağı vermektedir.  

3.1.1. İzlemenin Prensipleri 

a) İzleme basit olmalıdır. 

b) İzleme zamanlı olmalıdır. 

c) İzleme geçerli olmalıdır. 

d) İzleme ile elde edilen bilgiler güvenilir olmalıdır. 

e) İzleme çabaları katılımcı olmalıdır. 

f) İzleme, esnek olmalıdır. 
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g) İzleme, eylem odaklı olmalıdır. 

h) İzlemede maliyet etkin olmalıdır. 

i) İzleme faaliyetleri üst yönetim odaklı olmalıdır. 

j) İzleme birimi sadece veri toplayıp analiz etmez aynı zamanda 
problemlerin tespit edilmesini ve alternatif çözümlerle de 
ilgilenmelidir (Misra, 1997). 

3.1.2. İzlemenin Zamanlaması 

İzleme, programda neler olup bittiği hakkında bilgi sağladığından, bu 
bilgiler planlama ve uygulama sırasında toplanmaktadır. İzleme sistemi, 
program başlamadan önce planlanmalı ve başarıyı garanti etmek için bu plan 
dahilinde eksiksiz yürütülmelidir. 

3.1.3. İzlemenin Yapılışı 

İzleme programda görev alan kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca 
programa maddi destek sağlayan kişi veya kurumlar tarafında da yapılabilir. 
İzlemede birçok yöntem her seviyede farklı ve birbirini tamamlayıcı olmalıdır. 
Düzenli raporlama, alan gezileri, haftalık-aylık göstergeler, kullanılan başlıca 
izleme yöntemleridir. 

3.2. Değerlendirme 

Değerlendirme; devam etmekte olan veya tamamlanmış proje, program 
veya politikaların – tasarım, uygulama ve sonuç kısımları dahil olacak şekilde – 
sistematik ve tarafsız bir şekilde değerlendirmesidir. Amacı, hedeflerin 
geçerliliğini ve yerine getirilmesini, kalkınma verimliliğini, etkililiğini, etkisini ve 
sürdürülebilirliğine karar vermektir (OECD, 2002).  

Değerlendirme, bilgi ve deneyimin paylaşılarak arttığı ve yeni fikirlerin 
doğmasına neden olan bir aşamadır. Ve; 

 Değerlendirme bir sınav değil, sadece bir öğrenme sürecidir.  

 Değerlendirme, projedeki tıkanıklıkları açmaya yarayan önemli bir 
fırsat olarak görülmelidir.  

Değerlendirme, en kısa şekilde, programın başarısını ve etkisini değişik 
boyutlarda ölçmek için izlenen bir yöntem olarak tanımlanabilir. Resmi bir 
değerlendirmede karar verilmesi gereken birçok nokta vardır. 
Değerlendirmenin nedenleri kısaca iki ana grupta toplanabilir;  

1. Bir şeyi geliştirmek için. 

2. Bir şey ispat etmek için. 

Öncelikle, ne değerlendirilecek sorusudur. Oldukça basit görünen bu 
soru aslında hiç de basit değildir. Buna karar verildikten sonra, aşağıdaki 
sorular cevaplandırılmalıdır (Seevers ve ark., 1997): 

 Niçin değerlendirmeliyiz? 

 Kim bilmek istiyor? 



 
275 

 Para, zaman ve insan gibi kaynaklar değerlendirme yapmak için 
mevcut mu? 

 Hangi değerlendirme yöntemi en iyisidir? 

 Sonuçlar nasıl rapor edilmelidir? 

Sağlıklı bir değerlendirme için; 

 İzleme göstergelerinin gerçekçi ve doğru olması,  

 İlgi gruplarının katılımı ile yapılması, 

 Bağımsız bir uzman tarafından yapılması, 

 Sorunların “başarısızlık” olarak görülmesi/gösterilmesi gibi bir 
tutumdan uzak durulması, 

 Tarafların olabildiğince özeleştiriye açık olması, 

 Değerlendirme toplantıları öncesinde farklı dengelerin ve olası 
sorunların öngörülmesi ve önlemlerin alınması gerekir.  

3.2.1. Değerlendirmenin zamanlaması ve çeşitleri 

İlk olarak 1967 yılında Scriven yapısal ve özet değerlendirmenin rollerini 
ayrıştırmıştır. Bu tarihten itibaren bu terimler bu alanda evrensel olarak kabul 
edilmiştir. Değerlendirmenin amacı bir şeyi geliştirmek ise buna yapısal 
değerlendirme (formative evaluation) ve bir şeyi ispatlamak ise buna da özet 
değerlendirme (summative evaluation) denilmektedir: 

 Yapısal Değerlendirme (formative evaluation): Programda acil 
değişiklikler yapılmasına yardımcı olması açısından programın 
planlanması ve/veya uygulanması sırasında gerçekleşir. Yapısal 
değerlendirmeler, programı geliştirmek amacıyla yapılmaktadır ve 
bunun izleyici kitlesi programı yapan kişilerdir. Şekilsel bilgiler, 
program planlayıcılarına ve yayımcılara üzerinde çalışmakta 
oldukları programın güçlü ve zayıf yönlerini saptamada yardımcı 
olmaktadır. 

 Sonuç (Özet) Değerlendirme (Summative Evaluation): Programın 
sonunda yapılan değerlendirmedir. İyi/kötü, başarılı/başarısız gibi 
kıyaslama yapılabilmesi açısından programda nelerin yer aldığı 
özetlenmektedir. Sonuç değerlendirmeler, daha sonra ele alınacak 
bir programın geliştirilmesi için kullanılabileceği gibi genellikle 
programın devamlılığının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu 
değerlendirmenin izleyicileri uygulayıcılar, finansal destek sağlayan 
kuruluşlar, programı yapan elemanlar gibi tüm paydaşları içerir. 

Genellikle yapısal ve özet değerlendirmenin amaçları birbirleriyle 
çakışmaktadır ve genellikle her ikisi de uygulanmaktadır. Sadece bir tanesinin 
uygulanmasına genellikle az rastlanır. Tablo 1’de bu iki değerlendirme 
yöntemlerinin farklılıkları özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Yapısal ve Sonuç (Özet ) Değerlendirme Arasındaki Farklar 

 
YAPISAL 

DEĞERLENDİRME 
SONUÇ (ÖZET) 

DEĞERLENDİRME 

Amaç Programı geliştirmek Programın faydasının doğrulanması 

Kitle 
Program yöneticileri ve 
çalışanları 

Destekleyen kuruluş veya 
potansiyel tüketiciler 

Kim yapmalı? İç değerlendirici Dış değerlendirici 

En önemli özelliği Zamanlı Tatmin edici, inandırıcı 

Ölçme İnformal Geçerli/güvenilir 

Veri toplama sıklığı Sık sık Sınırlı 

Örnek hacmi Genellikle küçük örnek  Genellikle büyük örnek  

Sorulan sorular 
 Ne çalışıyor? 
 Ne geliştirilmeli? 
 Nasıl geliştirilir? 

 Sonuçlar neler? 
 Kiminle? 
 Hangi şartlar altında? 
 Hangi eğitimle? 
 Maliyet? 

Tasarım 
kısıtlamaları 

 Hangi bilgilere 
ihtiyaç var? 

 Ne zaman? 

 Hangi iddialarda bulunmak 
istersiniz? 

Kaynak: Worthen ve Sanders, 1987. 

 

3.2.2. Değerlendirme Ölçütleri 

Değerlendirme genellikle beş kriter üzerinde yoğunlaşmaktadır (Öztürk, 
2004): 

 İlgililik: Şu anda yapılan iş, uygulanan proje eldeki durumu geliştirme 
açısından iyi bir fikir mi? Hedef grupların öncelikleri dikkate alınıyor 
mu? 

 Etkililik: Planlara (amaçlara, çıktılara ve aktivitelere) ulaşıldı mı? 
Müdahale mantığı doğru mu? Yapılan şey etkiyi arttırmak için en iyi 
yol mu? 

 Verimlilik: Kaynaklar mümkün olan en iyi şekilde kullanıldı mı? Kabul 
edilebilir ve sürdürülebilir bir maliyetle, etkiyi maksimize etme 
yönünde uygulamayı geliştirmek için daha farklı ne yapılabilirdi? 

 Etki: Proje uzun vadeli hedeflere ne ölçüde katkıda bulunabilir? Proje 
pozitif ya da negatif yönde ne gibi beklenmedik sonuçlar doğurabilir? 

 Sürdürülebilirlik: Projeye sağlanan fonlar tükendiğinde projenin 
sağladığı pozitif etki devam edecek mi?  

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ARASINDAKİ FARKLAR 

a) Süreklilik 

İzleme, programda yer alan faaliyetlerin düzenli ve kısa aralıklarla 
gözlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır. Rutin bilgi toplama işlemidir. 
Değerlendirme işlemi daha uzun aralıklarla gerçekleşmektedir. 
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b) Tespitlerin Derinliği (Detay Seviyesi) 

İzleme spesifik konularda bilgi toplarken değerlendirme program 
faaliyetlerinin tamamı hakkında görüş bildirir. Değerlendirme izlemenin 
açıklayamadığını netleştirmektedir. 

c) Katılım 

İzleme küçük çalışma grupları tarafından gerçekleştirilirken 
değerlendirmede geniş katılım söz konusudur. 

İzleme, ne olduğu, nasıl ve n’için sorularına cevap ararken, 
değerlendirme, nasıl bir farklılığın ortaya konduğu sorusuna cevap 
aramaktadır. 

İzleme: “Yaptığımız işleri doğru şekilde yapıyor muyuz?”  

Değerlendirme: “Doğru işleri mi yapıyoruz?” sorularını sormaktadır. 

5. İZLEME VE DEĞERLENDİRMENİN GEREKLİLİĞİ 

İzleme ve değerlendirme gelişmiş ülkelerde etkin bir biçimde 
uygulanırken gelişmekte olan ülkelerde çeşitli nedenlerle (para, zaman, 
eleman, vb.) göz ardı edilmektedir. Ancak izleme ve değerlendirme 
faaliyetlerinin yetersizliği iki önemli sonucu ortaya çıkarabilmektedir (IFAD, 
2002): 

1. Kısıtlı Bilgi: Projeyi yönetenler tarafından projedeki ilerlemeler, 
fırsatlar ve problemler hakkında kısıtlı bilgi sağlanmaktadır. 

2. Performans Etkisinin Belirsizliği: Finansal destek sağlayanlara 
belirlemiş oldukları hedeflere ulaşma açısından kısıtlı sorumluluk 
(hesap verebilirlik) durumu ortaya çıkmaktadır. 

Etkili bir izleme ve değerlendirme için (IFAD, 2002); 

 Yöneticilere sürekli değişen proje ortamında karar vermek için ihtiyaç 
duydukları bilgiyi günden güne sağlamaktadır. 

 Proje ile ilgili tüm paydaşlara, hedef ve amaçlara ulaşmak için ortaya 
koydukları proje stratejisine kılavuzluk edecek bilgiyi sağlar. 

 Önlem alınmasını gerektiren problemli faaliyetler veya süreçlerle ilgili 
erken uyarı mekanizmasıdır. 

 Esas paydaşlara, programın gidişatı ve gelişmeler hakkında bilgi 
sağlayarak yeni fırsatlar yaratmalarına yardımcı olur. 

 Projeye dahil olanlar arasında anlayış ve kapasite oluşturur. 

 Projenin başarıya ulaşmasına kendini adayanlar arasında 
motivasyonu ve öğrenmeyi teşvik etmektedir. 

 İlerlemeyi değerlendirir ve böylece karşılanması gerekenlerin 
hesabını verebilmektedir 
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6. TARIMSAL YAYIMDA İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Tarımsal yayım çalışmalarında başlıca üç aktör bulunmaktadır. Bunlar; 

a) Hedef Kitle: Yayım çalışmalarının sonuçlarından faydalanacak 
kişilerdir. Kadın çiftçiler, gençler, vb. 

b) Yayım Servisi: Öncelikli ihtiyaçları tespit edip, bunları projelendiren, 
programlayan ve uygulayan organizasyonlardır. Bu organizasyonlar 
gerek ilçe gerekse il düzeyinde gerçekleşebilmektedir. 

c) Devlet: Finansmanın tamamını veya çoğunu karşılayan, ödediği 
vergilerle bu çalışmaları finanse eden toplumdaki bireylere 
çalışmaları savunur ve ülke düzeyinde yayım çalışmalarını organize 
eder. 

Tarımsal yayım çalışmalarında izleme ve değerlendirme; 

 Yayım elemanına destek sağlar. 

 Programa destek sağlar 

 Programın kontrolünü sağlar 

 Yeni programlar hazırlığı sırasında yol gösterir 

 Üst düzey yöneticilerine yol gösterir. 

6.1. Tarımsal Yayımda İzleme Göstergeleri 

İzleme göstergeleri, değişimi en iyi temsil eden faktörler arasından seçilir. 
Yayımda izleme göstergeleri iki grupta toplanabilir:  

1) yayım kapasite göstergesi 

2) yayım performans göstergeleri.  

Her ikisi de izleme grubu tarafından oluşturulur (Misra, 1997). 

1) Yayım servisinin kapasitesinin göstergeleri masa başında 
gerçekleştirilecek bir durumdur. Genellikle yıllık olarak hesaplanır. 
Mevcut yayım elemanının sayısı, bilgisayar sayısı gibi. 

2) Yayım performans göstergeleri yayım hizmetinin etki ve verimlilik 
göstergelerini kapsayacak şekilde iki grupta toplanabilir. 

Misra (1997) tarafından oluşturulan göstergeler Tablo 2 ve Tablo 3’de yer 
almaktadır. İzleme özel, dinamik, yarı özerk ve kurumsallaşmış bir yönetim 
kaynağı olduğundan ve birçok paydaşın ilgilerini ele aldığından, Tablolarda yer 
alan göstergeler artırılabilir veya azaltılabilir. 

Tarımsal yayımda izlemeyi, çalışmayı yapan yayım servisi elemanları 
yapılabildiği gibi, programa katılan hedef kitle veya dışardan uzman kişiler de 
yapabilir. İzleme sonuçları değişik yollarla kayıt altına alınabilir. Tavsiye edilen 
her kriter için bir takip formunun oluşturularak kayıt altına alınmasıdır (Ek Tablo 
1) (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2008). 
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Tablo 2. Tarımsal Yayımda İzlemede Kullanılan Performans Göstergeleri 

YAYIM PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

I. YAYIM ETKİ GÖSTERGELERİ 

A. TEK GÖSTERGELER 

1. Farkında Olma 
Köydeki yayım elemanının varlığından çiftçilerin farkında 
olması (%) 

2. Ziyaret 
Köy yayım elemanlarının çiftçileri ziyaret sayısı (ayda 2 
defa, ayda bir gibi)  

3. Tarla Ziyaretleri Köy yayım elemanlarının çiftçilerin tarlasında ziyareti (%) 

4. Devamlılık Köy yayım elemanlarının belirlenmiş günde ziyareti (%) 

5. Tarla Günleri 
Köy yayım elemanları tarafından düzenlenen tarla 
günlerinin sayısı (aylık, yıllık ortalama) 

6. Demonstrasyon 
Köy yayım elemanı tarafından yapılan metod ve sonuç 
demonstrasyon sayısı (aylık, dönemlik, yıllık)  

7. Kontrol 
Yayım servisindeki elemanların köy yayım elemanlarını 
denetleme sayısı (ortalama) 

8. Araştırma-Yayım 
Bağı 

Araştırma kuruluşları ile birlikte düzenlenen workshop 
sayısı (ortalama) 

9. Çiftçi Eğitimleri Eğitim merkezlerinde eğitilen çiftçi sayısı (yıllık ortalama) 

B. BİLEŞİK GÖSTERGELER 

10.Yayımın Etkisi 
Seçilmiş etki göstergelerinin aritmetik ortalaması (farkında 
olma göstergesi, ziyaret göstergesi, tarla günleri ve 
devamlılık göstergesi gibi) 

YAYIM YETKİNLİK GÖSTERGELERİ 

11.Performans 
Endeksi 

Hedeflenen çiftçilerden ulaşılabilen çiftçi sayısı (%) 

12.Benimseme 
Endeksi 

Ulaşılabilen çiftçilerden tavsiye edilen uygulamayı 
benimseyenlerin sayısı (%) 

13.Başarı Endeksi 
Hedeflenen çiftçilerden tavsiye edilen uygulamayı 
benimseyenlerin sayısı (%) 

II. YAYIM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ 

14.Verim  Üründe dekara verim (ortalama) 

15.Verimlilik Endeksi Baz alınan yıla göre verimdeki değişiklik (%) 

Kaynak: Misra, 1997. 
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Tablo 3. Tarımsal Yayımda İzlemede Kullanılan Kapasite Göstergeleri 

YAYIM KAPASİTE GÖSTERGELERİ 

1.Kapsama Yayım elemanı başına düşen ekili alan 

2.Yoğunluk Yayım elemanı başına düşen çiftçi ailesi sayısı 

3.Yeterlik 
Yayım elemanları içerisinde Yüksek Lisansa sahip olanların 
oranı 

4.Konu Uzmanı Her 100 yayım elemanına düşen konu uzmanı  

5.Araştırma-Yayım 
Oranı 

Her 100 yayım elemanına düşen araştırıcı sayısı 

6.İzleme 1000 yayım elemanına düşen izleme personel sayısı 

7.Cinsiyet Oranı 
Toplam yayım elemanı içerisinde kadın yayım elemanı 
sayısı 

8.Eşitlik Kontak çiftçiler içerisinde küçük ve marjinal çiftçi sayısı 

9.Kitle İletişimi 
Yayım elemanı başına düşen aylık grup toplantıları sayısı 
(ay/yıl) 

10.Bilgisayarlaşma Yayım elemanı başına düşen kişisel bilgisayar sayısı 

11.Basılı Medya Yayım elemanı tarafından dağıtılan liflet, broşür  

12.Görsel-İşitsel 
Medya 

Yayım elemanı tarafından düzenlenen aylık radyo/TV 
programı  

13.Eğitim 
Yıl içerisinde özel konularda eğitilen yayım elemanı 
sayısının toplam yayım elemanı içerisindeki payı 

14.Finansman Toplam tarım bütçesi içerisinde yayıma ayrılan pay (%) 

15.Yatırım 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içerisinde tarımsal yayım için 
yapılan masraf (%) 

16.Taşıma 
Yayım elemanı başına düşen bisiklet, motosiklet, binek araç 
sayısı 

Kaynak: Misra, 1997. 

 

6.2. Tarımsal Yayımda Değerlendirme  

Yayım programlarının değerine karar verme devamlılık gösteren bir 
süreçtir ve yayımın çalışma sürecinin her safhasında yer alır. “Üreticilerin 
problemi nedir?” sorusuyla (mevcut durum analizi) başlar ve “Bu program 
tekrar uygulamaya değer mi?” sorusuyla biter. Tarımsal yayım hizmetlerinin 
ekonomik, sosyal ve çevre boyutları olduğundan değerlendirilmesi oldukça 
zordur. Bu nedenle programın amacına ne kadar ulaşıp ulaşmadığını 
değerlendirirken genellikle dört açıdan ele alınması uygun görülmektedir. 
Bunlar;  

1) Üreticiler,  

2) Yayım Servisi,  

3) Programın Uygulanışı 

4) Çalışma Alanının Durumudur.  
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Tarımsal yayım çalışmalarında kullanılan birçok değerlendirme modeli 
vardır. Hedefe dayandırılmış değerlendirme, karar almaya dayandırılmış 
değerlendirme, savunma niteliğinde değerlendirme, katılımcı değerlendirme, 
etki değerlendirmesi ve Bennett modeli bunlardan bazılarıdır (Herman et al., 
Deshler, ).  

Hangi model kullanılırsa kullanılsın genellikle bütün modellerde birçok 
soruya cevap aranmaktadır. Bu soruların cevabını verebilmek için öncelikle 
veri toplanır ve bu veriler belirlenen kriterlerle kıyaslanır. Veriler, rakamlar veya 
kelimeler olabilir. Kıyaslama ise verilerin anlamı hakkında karar vermeyi içerir. 
İyi belirlenmiş amaçlar kriter olarak kullanılabilir ve bu durumda da 
değerlendirme, programın amaçlarına ulaşıp ulaşılmadığını ölçer. Programın 
amaçlarını net olarak yazmak değerlendirme açısından oldukça önemlidir. 
Değerlendirmede cevap aranan sorulardan bazıları aşağıdaki gibidir;  

 Ne kadara mal oldu?  

 Program faaliyetleri nelerdir?  

 Bu programla ilgilenenler kimler ve kaç kişiler? 

 Programa katılanlar memnun kaldılar mı?  

 Eğitmenler konuya iyi hazırlanmışlar mıydı? 

 Elde edilen bilgiler sonunda davranış değişikliği meydana geldi mi?  

 Bazı beceriler elde ettiler mi? Elde ettikleri bilgileri kullanmayı 
düşünüyorlar mı? 

 Program topluma, çevreye fayda sağladı mı? Sağladıysa bu fayda 
ekonomik mi sosyal mi? 

6.3. Bennett Program Değerlendirme Modeli 

Yukarıda belirtilen sorular belirli bir sıra ile sorulmaktadır. Programın 
girdileri hakkındaki sorular ilk sıralarda, programın çıktılarına ilişkin sorular ise 
son sıralarda yer almaktadır. Değerlendirme sorularının kolay organize 
edilebilmesi için Claude Bennett tarafından 1975 yılında “Bennett Program 
Değerlendirme Modeli” geliştirmiştir. Tarımsal yayım programlarında oldukça 
sık kullanılan Bennett program değerlendirme modeli, 7 aşamada toplanan 
verilerle, çiftçi eğitim programının ne denli başarılı olduğunu ortaya 
koymaktadır (Şekil 4): 

 Program girdileri: Ayrıntılı bir biçimde, eğitim programında 
kullanılacak girdilerin belirlenmesidir. Kaç tane eleman, ne kadar 
zaman, ne kadar para, hangi araçlar? 

 Etkinlikler: Çiftçilerin anlayacağı şekilde toplantıların ve eğitimlerin 
düzenlenmesi, uygun materyallerin hazırlanması. Etkinliklerde 
kullanılacak yöntemlerin (bireysel, grup veya kitle iletişim) 
belirlenmesi. Ne çeşit toplantılar ve metotlar? 

 Halkın Katılımı: Programa katılacak kişilerin sayısı ve özelliklerinin 
belirlenmesi. Eğitim sürelerine ve sıklıklarına karar verilmesi. 
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Katılımcılar kim ve kaç kişiler? Hangi sıklıkla ve ne kadar sürede 
toplanılacak? 

 Katılımcıların Reaksiyonu: Programa katılan kişilerin, sunulan eğitim 
ve sunan kişilere karşı reaksiyonlarının ölçülmesidir. Katılımcıların 
memnuniyeti? Memnuniyetsizliklerine neden olan unsurlar varsa 
belirlenmesi. 

 BYTU Değişimi: Bu aşamada dört alanda sorular sorulması 
gerekmektedir. Program sonunda katılımcıların bilgilerinde artış var 
mı? Katılımcıların tutumları değişiyor mu? Yapılan uygulamalarda 
yeteneklerinde bir artış var mı? Program sonunda elde ettikleri 
kazanımlarla geleceğe daha umutlu bakmalarına yardımcı oluyor 
mu? 

 Uygulamada Değişim: Program sonucunda elde ettikleri kazanımları 
günlük yaşamlarında uygulamaya geçirmeleri. Ne ölçüde 
uygulamaya geçirdiklerini tespit edebilmek amacıyla, katılımcıların 
programdan bir süre sonra ziyaret edilmeleri ve ihtiyaç duyulan 
verilerin toplanması gerekmektedir.  

 Sonuçlar: “Katılımcıların ve içinde yaşadıkları toplumdaki değişimler 
nelerdir?” sorusuna yanıt aranır. Bu değişimler ekonomik, kültürel, 
sosyal veya çevresel olabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Bennett Program Değerlendirme Modeli 

 

SONUÇLAR 

Ekonomik, çevresel ve 

sosyal sonuçları 
UYGULAMADA DEĞİŞİM 

Yeni bilgiyi kabul ve 

uygulama 
BTYU DEĞİŞİMİ 

Bilgi, tutum, yetenek, 

umut 
KATILANLARIN REAKSİYONU 

İlgi düzeyleri, Faaliyetleri beğenip 

beğenmemeleri, Memnuniyet Düzeyleri 
HALKIN KATILIMI 

Ulaşılan kişi sayısı, 

Katılımcıların özellikleri 
ETKİNLİKLER 

Eğitim Materyalleri 

PROGRAM GİRDİLERİ 

Zaman, Para, Materyal 
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Bennett değerlendirme modeli, uygulamasının oldukça kolay olması ve 
programın her aşamasında somut bilgilere ulaşılabilmesini sağlamasından 
dolayı, birçok tarımsal yayım programlarında başarıyla uygulanmaktadır.  

6.4. Değerlendirme Kriterleri 

Değerlendirme sürecinde genellikle hedef kitlede meydana gelen 
değişimler, yayım servisini ve yayım programlarını değerlendirecek şekilde 
kriterler belirlenir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sıklıkla 
kullanılan değerlendirme formları Ek Tablo 2, Ek Tablo 3 ve Ek Tablo 4’de 
görülmektedir (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2008). 

6.5. Değerlendirme Raporu 

Değerlendirme aşamasının son kısmı, program ile ilgili ve yetkili kişilere 
sunmak ve gerektiğinde başvurabilmek için bir değerlendirme raporunun 
hazırlanmasıdır. Çoğu zaman değerlendirme sonucunda elde edilen bulguların, 
programlarda yer alan veya ilgi duyan diğer bireylere yeterli bir biçimde 
aktarılmasının öneminin vurgulanmasında başarısız olunmaktadır. Bir 
değerlendirmede, karar verme olgusunda kullanılacak bir bilgi üretilmiş ise, bu 
bilgi onu kullanabilme durumunda olanların hizmetine sunulmuş olmalıdır. Eğer 
sonuçlar rapor haline getirilmez ise değerlendirme bitmiş sayılmaz. 

6.6. Raporlamanın Fonksiyonları 

Değerlendirme sonunda elde edilen bilgiler farklı amaçlarla 
kullanılabilmektedir. Raporlamanın üç ayrı fonksiyonu vardır: 

 Bir sonraki programın geliştirilmesine ve iyileştirilmesine temel 
oluştururlar. Rapor etme paydaşlara programları için yeni 
istikametler, yeni konular ve gereksinim duyulan değişiklikleri önerir. 

 Devam etmekte olan veya genişletilen programlara destek sağlar. 
Finansal konularda karar verme sorumluluğunda olan bireyler, 
kalitenin ve başarılı programların destekleyicileri olup kaynakların en 
iyi bir biçimce değerlendirilmekte olduğunu bilmek isterler ve kanıta 
ihtiyaç duyarlar. 

 Destek ve halkla ilişkilerin temelini oluşturur. Değerlendirilen 
programlar için pozitif bir imaj yaratılması ve gelecekteki 
programların desteklenmesi konularında yararlı olabilmektedir. 

6.7. Raporun İçeriği ve Şekilleri 

Değerlendirme aşamasında son işlem olarak, ilgili ve yetkililere sunmak 
ve gerektiğinde başvurulmak üzere elde edilen belge bulundurmak için bir 
değerlendirme raporu hazırlanır. Değerlendirme raporunda gerçekleştirilen 
başarılar, karşılaşılan güçlükler, programın üstün ve yetersiz yönleri, programla 
ilgili aksaklıkların giderilebilmesi için alınması gereken önlemler belirtilmelidir. 
Değerlendirme raporunda yalnızca istatistiksel bilgiler değil, aynı zamanda 
değerlendirme sonucunda varılan yargıları yansıtan ifadeler de yer almalıdır 
(Yurttaş, 2000). 



 
284 

Raporun şekli iletilecek kişi veya kurumlara göre değişiklik gösterebilir. 
Halkın tamamına sonuçlar hakkında bilgi verileceği zaman gazete, radyo ve 
televizyon en uygun şekil olabilir. Paydaşların bazılarına lifletler, broşürler, kısa 
veya uzun bir şekilde hazırlanmış formal raporlar sunulabilir. Bazı durumlarda 
formal veya informal sunuşlar da raporlama şekillerinden olabilmektedir. 

 
Ek Tablo 1. Kriter İzleme Formu 
 

Çalışmanın Adı: .......... Köyünde Buğday Veriminin Yükseltilmesi 

Amaçlar: .......... Çeşidine Ait  Verimin Yükseltilmesi/ 

Kriterin Tanımlanması 
(Kriter, Bölge, Ürün, Çeşit): 

.......... Köyünde ......................Kuru Şartlarda Buğday 
Verimi 

Kriterin Başlangıç Düzeyi: Mart 2011 tarihinde 400 kg/da 

Bilgi Kaynağı/ Sorumlu: Yıllık Verim Ölçümleri Sorumlu Mühendis .......... 

 

TARİH 
BEKLENEN 
SONUÇLAR 

ELDE EDİLEN 
SONUÇLAR 

SAPMALARIN 
ANALİZİ 

DÜZELTME 
ÖNLEMLERİ 

2012 475 Kg 450 Kg 

Çalışmanın 
başlangıcında 
çiftçiler hava 
koşulları 
nedeniyle 
ekimde 
geciktiler ayrıca 
mücadele 
konusunda 
çiftçiler hala 
kabul 
problemleri 
yaşıyorlar. 

Çiftçileri mücadele 
konusunda 
düzenlenecek 
demonstrasyon ve tarla 
günleri yoluyla ikna 
etmek. 

Araştırma ile işbirliği 
yapılarak doğru ekim 
zamanın tespit etmek. 

2013 500 Kg 480 
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Ek Tablo 2. Hedef Kitlede Ortaya Çıkan Değişimleri Değerlendirmede Kullanılabilecek 
Kriterler 

(Aşağıdaki kriter listesi örnek olarak hazırlanmış olup, her türlü ilave yapılabilir) 

KRİTERLER AMACA ULAŞMANIN GÖSTERGELERİ 

1. Yeniliklerin Yayılması 

Adaptasyon Değerleri: Çözüm önerilerini benimseyen ve 
uygulayan çiftçilerin toplam içindeki oranı. Bu oran 
düzenli aralıklarla ölçülmelidir ki yeniliğin gerçekten hızlı 
bir şekilde yayılıp yayılmadığı tespit edilebilsin. Eğer söz 
konusu çözüm önerisi yeterli benimsenme oranına 
ulaşmış ise yayım servisi hizmetlerini başkan alanlara 
kaydırabilir. Yeniliklerin yeterince benimsenmesi kadar 
uygulamasının da doğru yapılması gerekir.  

2. Çiftçiyle Kontak Kurma 

Yayımcının hedef kitle içerisinde bağlantı kurduğu 
çiftçilerin çalışma alanındaki çiftçi sayısına oranı bize 
yayım hizmetlerinin yoğunluğunu gösterecektir. Bu oranı 
birinci maddede ki oranla karşılaştıracak olursak bize 
yayım çalışmasının kalitesi konusunda yol gösterici olur. 

3. Üretim Planında 
Değişim 

Üretim deseninde, münavebe alanlarında, hayvan 
varlığında, makine kullanımında ortaya çıkan 
değişikliklerin tespiti yine çalışmaların 
değerlendirilmesinde kullanılabilecek kriterlardır. 

4. Verimlilik Artışı 
Ekim yapılan alana göre belirli ürünlerde ortaya çıkan 
verim artışları, ya da hayvanların verimlerindeki artışlar. 

5. Gelir Artışları 

Çiftçilerin gelirlerindeki artışların belirlenmesi her zaman 
kolay olmaz. Çiftçiler gelirlerine ilişkin bilgileri vermek 
istemezler. Bu tip veriler tüketim alışkanlıklarındaki 
değişimleri ya da girdi kullanımındaki değişikliklerle 
belirlenebilir. 

6. Yaşam Standardı 
Çiftçilerin yaşam standardındaki yükselmeler de yayım 
çalışmalarının etkinliğini gösterir. 
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Ek Tablo 3. Yayım Servisini Değerlendirmede Kullanılabilecek Kriterler 

(Aşağıdaki kriter listesi örnek olarak hazırlanmış olup, her türlü ilave yapılabilir) 

KRİTERLER AMACA ULAŞMANIN GÖSTERGELERİ 

1. Personel Yapısı 
Personel sayısı ve bunların kalitesi, maaş 
durumları çalışma proğramları, arazi çıkışları, 
yayımcının çiftçi nazarındaki itibar durumu 

2. Araç Gereç Donanımı 
Zamanında ve yerinde gereken araçların hazır 
olması, kitle yayım araçlarının yeterli olması, 

3. Yayımcıların Eğitim 
Durumları 

Hizmet içi eğitim proğramlarının sayısı ve kalitesi, 
mesleki eğitimde yayım eğitiminin payı, pratiğe 
yönelik tecrübe durumu, 

4. İletişim 
Yayım servisinin kendi içindeki ve diğer 
kuruluşlarla (özellikle Araştırma ile) bağlantısı, bilgi 
alışveriş toplantılarının sayısı ve kalitesi, 

5. Yayımcıların Görev 
Dağılımları 

Yayımcıların üstlendikleri görevlerin kapsamı, 
niteliği, zorluğu, yayım dışı görevlerin oranı, görev 
çatışmaları, iş memnuniyeti. 

6. Kontrol Mekanizmaları 
Konu uzmanlarının ve yöneticilerin arazi çıkışları, 
kontrol mekanizmalarının işlevselliği, ceza ve ödül 
mekanizmaları, 

 

Ek Tablo 4. Yayım Programlarını Değerlendirmede Kullanılabilecek Kriterler 

(Aşağıdaki kriter listesi örnek olarak hazırlanmış olup, her türlü ilave yapılabilir) 

KRİTERLER AMACA ULAŞMANIN GÖSTERGELERİ 

1. Kullanılan Metotların Etkinliği 
Çiftçi ziyaretlerinin, çiftçi toplantılarının, sergilerin, 
sıklığı ve süresi, içeriği, konuları,   

2. Çalışmaların Zamanlaması 

Yayım Çalışmalarının uygulandığı zamanların 
yörenin koşullarına uygunluğu, Hassas 
dönemlerde (Ekim, Bakım, Hasat dönemlerinde) 
seçilen konuların ve yayım metotlarının 
özellikleri, çiftçinin iş yoğunluğunun az olduğu 
dönemlerin kullanılma durumları, uygulamaların 
proğramlara uygunluğu,      

3. Yayıma Yardımcı Olan 
Kaynakların Kullanımı  

Diğer kuruluşlarla kurulan işbirliği (Araştırma, 
Üniversite, Diğer Kamu Kuruluşları) 
Proğramlanan yayım çalışmalarında kullanılacak 
üretim araçlarının (Tohum, Gübre, İlaç vb.) 
temini, kitle yayım vasıtalarından kullanılması ve 
etkinliği (Radyo, TV, Broşür, vb.)    

4. Doğal Koşullar 
Çalışmalar sırasında karşılaşılan doğal sorunlar 
(aşırı yağış, kuraklık, dolu vb.)  

5. Program Amaçları 
Yayım proğramının amaçlarının yörenin ve 
ülkenin ihtiyaçları ve öncelikleri ile örtüşmesi 
gerekir.  
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AMAÇ 
Bu bölümün amacı yayım bilim dalındaki güncel konulardan olan 

tarımsal bilgi ve enformasyon sistemleri, tarımsal yenilik sistemleri ve 
tarımsal iletişim ağları ile ilgili önemli kavram, teori ve metotları ortaya 
koymaktır.  

HEDEF  
Bu bölüm tamamlandıktan sonra tarımsal bilgi sistemleri, tarımsal 

yenilik sistemleri ve tarımsal iletişim ağlarına ilişkin kavram, teori ve 
metotlar hakkında fikir sahibi olmanız hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR 
Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımları elde etmeniz 

beklenmektedir: 
1) Sistem, model ve sosyal sistem kavramlarının anlamını bilme ve 

bunların tarımsal yayım için uygunluğunu anlayabilecek 
2) Veri, enformasyon, bilgi ve karar verme kavramlarını tanımlayabilecek 

ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklayabilecek 
3) Tarımsal enformasyon, bilgi, teknoloji ve yenilik transfer modellerini 

öğrenecek 
4) Tarımsal yayım araştırmalarında iletişim ve sosyal ağların nasıl 

kullanılabileceği konusunda fikir sahibi olacaktır. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde bilgi çağında diğer üretim faktörlerinin önüne geçmeye 
başlayan bilgi, girişimcinin yönetim becerisini artırmaktadır. Diğer üretim 
faktörlerinin verimliliği; uygun, kullanışlı ve güvenilir enformasyon ve bilgi ile 
geliştirilebilir. Bu yüzden bilgi arzı tarım sektöründe yayım, araştırma, eğitim ve 
diğer kuruluşlar tarafından sağlamakta, resmi tarımsal üst kuruluşlar tarafından 
yönetilmeye (bilginin dağıtımı, kuruşular arası işbirliği ve eşgüdüm) 
çalışılmakta ve özellikle çiftçilere (bilgiyi talep edenlere) bu bilginin doğru, 
zamanında ve hızla ulaştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, mikro anlamda 
sistemde yer alan bireysel üreticiler bilgi sayesinde daha iyi ve doğru kararlar 
almakta, pazar fırsatlarını daha iyi değerlendirmekte, üretim sistemlerini 
değişen koşullara göre daha iyi yönlendirebilmektedirler. Makro anlamda tarım 
sektöründeki tüm paydaşlar kendi aralarında sahip oldukları ve öğrendikleri 
bilgiyi paylaşacakları bir ağ oluşturarak ve bunun koordinasyonunu sağlayarak, 
kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilecek ve daha fazla çıktı elde 
edebileceklerdir (Demiryürek, 2000; Demiryürek ve ark., 2008). 

Bu bölüm tarımsal bilgi ve yenilik sistemleri ile tarımsal iletişim ağlarına 
ilişkin önemli kavram, model, yaklaşım ve metotların anlaşılmasına yardımcı 
olması amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın kavramsal çerçevesi dört temel 
teori ve yaklaşımdan oluşmaktadır. Birincisi, Sistem Teorisi (System Theory) 
genel çerçeveyi oluşturmak için kullanılmıştır. Benzer şekilde, Sosyal Sistem 
Teorisi (Social System Theory) toplumsal ilişkileri anlamada faydalı bir yol 
olarak sunulmuştur. Bu teorinin odağı bireyler ve kuruluşlar arasındaki sosyal 
etkileşim yoluyla enformasyon transfer süreci ve enformasyon, bilgi ve karar 
alma arasındaki ilişkilerdir. İkincisi, sistem teorisinden ortaya çıkan Tarımsal 
Enformasyon ve/ya Bilgi Sistemleri Teorisi (Agricultural Information and/or 
Knowledge Systems Theory)’dir. Bu tarımsal enformasyon ve bilginin 
paylaşımını eş deyişle iletişimi ortaya koyan bir yaklaşımdır. Üçüncüsü ise Ağ 
Teorisi (Network Theory)’nden yararlanılarak ortaya konulan Tarımsal Yenilik 
Sistemleri (Agricultural Innovation Systems)’ yaklaşımıdır. Bu ise araştırma, 
yayım ve çiftçi arasındaki tarımsal enformasyon paylaşımı (iletişim) yanında, 
tarım sektöründe yer alan ancak daha önce fark edilemeyen birçok aktörün 
sistemdeki varlığı ve rollerini ön plana çıkarmaktadır. Bu yaklaşım ile tarımsal 
yeniliklerin geliştirilmesi ve yayılması sürecinde yer alan sistemdeki tüm 
aktörlerin arasındaki bağlantı ve etkileşimden oluşan sosyal ağın analiz ve 
geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu yüzden son olarak, Sosyal Ağ veya İletişim 
Ağ (Social or Communication Network) teori ve yaklaşımları Tarımsal Bilgi ve 
Yenilik Sistemleri’nin analizinde kullanılabilecek güncel metotlardan birisi 
olduğu için ele alınmıştır.    

2. SİSTEM, SOSYAL SİSTEM VE SİSTEM YAKLAŞIMI 

Bu bölümde öncelikle çalışmada kullanılan önemli kavramların tanımları 
verilecek ve tarımsal yayım çalışmalarına uygunluğu tartışılacaktır.   

Sistem, birbirleri üzerinde etkili olan bir grup parçanın, ortak bir amaç için 
bir arada hareket etmesidir (Spedding, 1988) ve bir sınır tarafından kendi 
çevresinden ayrılır (Haverkort ve Engel, 1986). Sistemin gözlenebilen amacı, 
kendisinin çevresindeki girdileri nasıl çıktılara dönüştürdüğü ile karakterize 
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edilir (Fenton ve Hill, 1993) (Şekil 1). Başarılı kurumsal bir sistem, kendisini 
oluşturan parçaların toplamından daha fazladır (Röling, 1989), eş deyişle; 
sinerjik olarak çalışmaktadır. Bir takım kurumlar kendilerini oluşturan bireysel 
parçaların bir araya gelmesiyle sistemi oluştururlar. Farklı kurumlar ise iletişim 
ve işbirliği yoluyla bir araya gelerek ortak amaçlarını gerçekleştirilebilmek için 
kişisel, fiziksel ve finansal kaynaklarını paylaşabilirler (Rivera ve ark., 2005).  

 
Şekil 1. Basit bir sistemin modeli (Demiryürek, 2001) 

 

Parsons (1951) insanlar arasındaki etkileşimin analiz edilmesinde, sistem 
teorisinin kullanılabileceğini belirtmektedir. Sosyal sistem (social system): “... 
bir grupta kendi üyeliklerinden haberdar olan ve bunu kabul eden (Checkland, 
1981) ve ortak amaçlara ulaşmada destek görmek için bu grubu sürdürmeye 
çalışan insanlar topluluğu” (Ortiz, 1997) olarak tanımlanabilir. İletişim, sosyal 
sistemlerde çok önemli etkileşim şekillerinden birdir (Loomis, 1962). Bu 
araştırıcı tarafından “iletişim” (communication): “...insanların bilgi, görüş ve 
davranışlarının oluşumunu etkileyen enformasyon, kararlar ve direktiflerin 
aktarımı” olarak tanımlamaktadır. Basitçe, iletişim insanlar arasındaki 
enformasyon paylaşımıdır (Demiryürek, 2001). 

Sistem yaklaşımı (system approach), belirli bir sistemi analiz etmek ve 
geliştirmek için bir nesneye bakış yollarını gösteren ve onunla ilgili problemleri 
çözmeye yönelik bir metottur. Bu yaklaşım her nesneye (konuya) uygulanabilir 
(Spedding, 1988). Röling (1989) sistem yaklaşımının amaçlarını, mevcut bir 
sistemi analiz etmek, yönetmek, geliştirmek ve daha iyi bir sistem dizayn etmek 
olarak belirtmektedir. Sistem perspektifi yararlıdır; çünkü bütünsel (holistic) bir 
görüşü destekler, model oluşumunu vurgular, karmaşık olayların analizi için 
uygundur ve politika, yönetim ve operasyonlar için iyi bir araçtır (Hurtubise, 
1984). Röling (1988) benzer bir görüş ileri sürmekte ve tarımsal 
enformasyonun analizi için sistem yaklaşımının uygunluğuna işaret etmektedir. 
Bu yüzden sistem yaklaşımı, yayım sistemleri, Tarımsal Enformasyon, Bilgi 
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ve/ya Yenilik Sistemleri’nin analizi için uygun bir yaklaşımdır (Haverkort ve 
Engel, 1986).  

3. VERİ, ENFORMASYON VE BİLGİ KAVRAMLARI 

Tarımsal Enformasyon Sistemleri’ni tanımlamadan önce, birbirleriyle 
bağlantılı ancak farklı kavramlar olan veri (data), enformasyon (information) ve 
bilgi (knowledge) terimlerini ayırt etmek gereklidir. Enformasyon ve bilgi 
terimleri günlük konuşmalarda sık sık birbirleriyle eş anlamlı, fakat genellikle 
yanlış olarak kullanılmaktadır. Şüphesiz bu kavramlar birbirleriyle ilişkilidir, 
fakat enformasyon ve bilgi kavramlarını birbirinden ayrı olarak tanımlamak 
gereklidir. Bununla birlikte veri, enformasyon ve bilgi için genel olarak kabul 
edilmiş tanımlar bulunmamaktadır. Şimdi sırasıyla bu kavramlarla ilgili tanımlar 
incelenecektir. 

Veri insan veya elektronik araçlar tarafından gözlemlenebilen, 
yorumlanabilen ve kaydedilebilen ham (işlenmemiş) gerçekler veya 
hammaddelerdir. Bunlar insanların zihinsel işlemlerinin bir başlangıç 
noktasıdır. İşlenmiş veri enformasyona dönüşebilir; fakat bu ne her zaman 
geçerli bir durumdur, ne de farklı araçlar tarafından aynı enformasyona 
dönüştürülebilir. Çünkü dönüşüm, kişisel bir süreçtir ve bazen sosyal ilişkiler 
tarafından değiştirilebilir (veya veri, enformasyona farklı dönüştürülebilir) 
(Demiryürek, 2000). 

Enformasyon tanımlarındaki ortak nokta, veri teriminin genel olarak 
kullanılmasıdır. Enformasyon, seçilerek işlenmiş veriyi ifade eder. Checkland 
ve Holwell (1998) anlam verme veya konuşma (verinin enformasyona 
dönüşüm) sürecinde, ilgi ve içeriğin işlevlerinin önemini vurgulamaktadır. Diğer 
bir anlatımla, işlenmiş verilerin içeriksel anlamı vardır. Araştırıcılar bu sürecin 
tamamen insana özgü olduğuna işaret etmektedir. Enformasyon kullanıcıları 
(işleyicileri) kendi hafıza, bilgi ve değerlerine sahiptir ve insanlar gerçek 
dünyayı kendi akıl süzgeçlerinden geçirerek algılar (Land, 1985). Böylece 
mesajları veya enformasyonu seçer, kabul eder, ret eder veya çarptırırlar. Bu 
yüzden çok basit bir enformasyon bile farklı insanlar tarafından, farklı şekillerde 
yorumlanabilir (Checkland ve Holwell, 1998). Sonuç olarak, enformasyon bir 
ortamdaki işlenmiş veriler tarafından ortaya çıkmaktadır ve ona alıcı anlam 
vermektedir. Genelde iletişim olarak tanımlanan kodlama ve kod açma gibi 
karmaşık bir süreç yoluyla enformasyon, işlenebilir, ortaya çıkarılabilir, 
nakledilebilir ve paylaşılabilir. Enformasyonun iletişimi, yayım servisleri için 
temel ilgi alanıdır (Demiryürek, 2000).  

Bilgi ise, işlenmiş enformasyonun bir ürünüdür (sonucudur); daha yüksek 
bir yapıdadır ve daha kalıcıdır. Bilgi, kişinin aklındadır ve beynin işlevi sonucu 
ortaya çıkar. Kavramlar, anlamlar ve zekâsal beceriler bir insanın bilgisini 
oluşturur ve bilgi, resmi (okulda) veya okul dışında öğrenilen deneyimler 
tarafından geliştirilebilir (Demiryürek, 2000). 

Bilgi ve enformasyon kavramları birbirleriyle ilişkili olmasına karşın, 
bunlar temelde insan zihni tarafından işlenme derecesi bakımından farklıdır. 
Bu yüzden bilgi: “dünyayı anlamak ve tahmin etmek için akıl tarafından 
şekillendirilmiş, insan hafızasında saklanan anlamlı enformasyon olarak 
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tanımlanabilir” (Sekuler ve Blake, 1985; Röling, 1988 ve 1990; Malim, 1994). 
Bilgi ile enformasyon arasındaki temel fark, bilgi bireyin zihnindedir ve transfer 
edilemez iken; enformasyon dışarıda bulunabilir ve bu yüzden transfer edilebilir 
(Röling, 1988). İnsan beynindeki bilgisini ise ancak enformasyona 
dönüştürerek çevresine iletebilir (Demiryürek, 2001) (Şekil 2). 

                                                  

Şekil 2. Enformasyon ile bilgi arasındaki ilişki (İletişim) 

 

Bu ilişkiler bilginin doğrudan nakledilemeyeceği ve değiş-tokuş 
yapılamayacağını göstermektedir. Buna karşın, veri ve enformasyon 
nakledilebilir. Yeni enformasyon, insanlar tarafından sahip olunan mevcut 
bilginin dönüşümüne sebep olur (Haverkort ve Engel, 1986; Röling, 1988). 
Bunun anlamının iletişim olduğu açıktır (Demiryürek, 2000) (Şekil 2). 

4. ENFORMASYON, BİLGİ VE KARAR VERME İLİŞKİLERİ 

Veri, ham ve işlenmemiş enformasyondur. Ham veriler toplanıp, işlenip 
ve organize edildiğinde enformasyona dönüşmektedir. Eş deyişle enformasyon 
organize edilmiş bir veri setidir. Bilgi ise anlamlı ve anlaşılabilir 
enformasyonlardan oluşmaktadır. Enformasyon insan beyni tarafından işlenip, 
analiz edildiği zaman bilgiye dönüşmektedir. Bilgi ise beyinde sentezlenerek 
insanların karar vermelerini sağlamaktadır.  Veri ve enformasyon beyin dışında 
transfer edilen, alınan ve kaydedilen formlarda bulunmaktadır. Bilgi ise sadece 
kişisel olarak insanların beyinlerinde bulunmaktadır. Enformasyon insan 
beynine ulaşmakta ve işlenmekte, eş deyişle yeni enformasyon beyindeki 
önceki bilgiler kullanılarak yeni bilgiye dönüştürülmekte ve hafızadaki yerini 
almaktadır. Yeni bilgiler de şimdi veya gelecekte karar vermede 
kullanılmaktadır (Demiryürek, 2001; Akgün ve Keskin, 2003). Veri, 
enformasyon ve bilgi arasındaki ilişki aşağıdaki gibi gösterilebilir (Şekil 3). 

 

Bilgi Bilgi 

Enformasyon 
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Şekil 3. Veri, enformasyon ve bilgi arasındaki dönüşüm süreci 
(Çağıltay ve Tokdemir, 2010) 

 

Enformasyonun bilgiye dönüşümü, insanların çeşitli alternatiflerle yüz 
yüze geldiklerinde, daha iyi karar almalarını (Şekil 3) ve belirli bir şekilde 
hareket etmelerini sağlar (Röling, 1988). Rogers (1983) karar vermek için 
insanların sadece bir yenilik hakkında enformasyona değil, aynı zamanda 
bunun beklenen sonuçları hakkında da enformasyona gereksinim duyduklarını 
belirtmektedir. Bu yüzden çiftçiler karar verme amacıyla enformasyon almaya 
ve onu işlemeye gereksinim duymaktadır. 

5. TARIMSAL ENFORMASYON, BİLGİ, TEKNOLOJİ VE YENİLİK 
TRANSFER MODELLERİ 

5.1. Klasik Teknoloji Transfer Modeli 

1980’li yıllara kadar, bir kamu araştırma ve yayım enformasyon transfer 
modeli olan Teknolojinin Transferi (Transfer of Technology, TT) yaygın olarak, 
çoğu ülkenin tarımında uygulanmaktaydı. TT modelinde, elemanların rolleri 
genel olarak araştırma için geliştirme, yayım için transfer ve çiftçi için 
benimseme olarak tanımlanmaktadır. Bu model, dünya üzerinde yaygın olarak 
kullanılmasına rağmen; deneyimler, modelin uygulanmasının kısmen yeterli 
olduğunu göstermektedir. Bu model, daha çok zengin kaynaklara sahip 
çiftçilerin şartlarına ve ihtiyaçlarına (Chambers, 1983; Chambers ve Ghildyad, 
1985) ve ilerici (progressive) çiftçilere (Röling, 1988) uygun olmaktadır. Çünkü 
araştırma enstitülerinin şartları genelde kaynakları zengin çiftçilerin durumuna 
benzemektedir (Chambers ve Ghildyad, 1985). 

TT modeline yöneltilen eleştiriler arasında modelin tek yönlü olması, 
doğrusal teknoloji transferini göz önünde tutması ve teknoloji gelişiminin yerel 
araştırma enstitülerinde veya uluslar arası araştırma merkezlerinde başlaması 
ve çiftçilerce teknolojinin sonuçta benimseneceği beklentisi vb. sayılabilir. Bu 
yüzden, bilgi ve enformasyon sistemleri kavramlarının anlaşılması, TT 
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modelinde yetersiz olarak yansıtılmaktadır (Röling 1988). TT modeli aşağıdaki 
gibi gösterilebilir (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Teknoloji Transfer (TT) modeli (Demiryürek, 2001) 

 

TT modeli birçok ülkede modifiye edilmeye çalışılmış; ancak içeriği 
temelde aynı kalmış ve modelin olumsuz yönleri giderilememiştir. Chambers 
(1983 ve 1988) teknolojinin üretimi ve yararlanılması sürecinde ve 
aşamalarında, çiftçinin öncelikleri ve katılımının önemini vurgulayan “Önce 
Çiftçi”, ÖÇ (Farmer First, FF) adlı bir model geliştirmiştir. Bu model, çiftçilerin 
teknolojiyi ret etmesinin nedenlerini açıklamak için geliştirilmiştir. Chambers 
(1988)’e göre, bu sorunlar, çiftçilerin şartlarının ve çiftçilerin göz ardı 
edilmesinden daha çok, uygun olmayan teknoloji ve bunun üretimi süreci 
(özellikle sistemdeki aktörlerin rolleri ve yerleri) ile ilgilidir. Leeuwis (1993) de 
TT modelindeki hatanın sadece teknolojinin kendisi ile ilgili olmadığı, aynı 
zamanda sistemdeki çoklu aktörler (çiftçiler, yayımcılar, araştırıcılar, gönüllü 
kuruluş çalışanları ve diğerleri) arasındaki karmaşık ilişkiler ve aktif uzlaşma 
süreci ile bağlantılı olduğuna işaret etmektedir. 

5.2. Teknoloji ve Enformasyon Transfer Modeli  

Rolls (1990) ve Rolls ve ark. (1994) TT modelini daha sonra modifiye 
etmiş ve “Teknoloji ve Enformasyon Transfer Modeli, TETM" (Technology and 
Information Transfer Model, TITM) adında, entegre bir model geliştirmiştir 
(Şekil 5). Bu araştırıcılar, çiftçinin teknolojiyi benimseme dışındaki diğer 
rollerinin üzerinde de durmuş ve hem yatay hem de dikey teknoloji ve 
enformasyon transferi arasındaki farklılıkları vurgulamıştır. Rolls ve ark. (1994) 
enformasyon ve teknoloji transferlerinin birçok aşamada gerçekleştiğini ve bu 
transfer işlemlerinin bir ağ yoluyla meydana geldiğini açıklamıştır. Bir başka 
anlatımla, enformasyon sadece araştırmadan çiftçiye transfer edilmemekte, 
aynı zamanda çiftçinin işleyen bilgisi (working knowledge) ve kendi teknolojisi, 
araştırmaya transfer edilebilmektedir. 

Rolls ve ark. (1994) teknoloji transferi (the transfer of technology) ile 
teknoloji hakkındaki enformasyonun transferi (the transfer of information about 
the technology) arasında bir ayrım yapılması gereğine işaret etmektedir. Bu 
araştırıcılar, çiftçilerin enformasyon ve teknolojiye farklı tepkiler 
gösterebileceklerine değinmektedir. Örneğin, çiftçiler bir teknolojiyi ret edebilir, 
bir süre kullanabilir ve daha sonra bunun kullanımını durdurabilir, teknoloji 
hakkında daha çok enformasyon elde edebilir, fakat bunu kullanmayabilir veya 
bu enformasyonu akıllarında daha sonra kullanmak üzere saklayabilirler. Bu 
araştırıcılar, enformasyon sistemindeki parçaların etkileşimleri ile ilgili birçok 
durumun olabileceğini tartışmıştır. Bu yüzden, parçalar arasındaki olası 
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etkileşim yollarının modellenmesi, bu tür etkileşimlere sahip parçaların 
karmaşıklığının ve farklı algılamaların anlaşılmasında yardımcı olabilecektir. 

 

 

Şekil 5. Teknoloji ve Enformasyon Transfer modeli (TETM) 

Kaynak: Rolls (1990) ve Rolls ve ark. (1994) 

 

5.3. Tarımsal Enformasyon ve Bilgi Sistemleri 

Röling (1988) ve arkadaşları da teknoloji transfer modelini eleştirmişler 
ve Tarımsal Enformasyon Sistemleri (TES) modelini geliştirmişlerdir. Bu model, 
enformasyon sistemlerini analiz etme, başarısını ölçme ve sistemlerin nasıl 
çalıştığını anlamak için her çiftlik sistemine uygulanabilir. Üretim, dönüşüm ve 
yararlanma gibi enformasyon süreçleri (işlevleri) TES kavramında, sistemdeki 
tüm elemanlar veya aktörler tarafından yerine getirilebilir. Örneğin, araştırma 
sadece enformasyon ve teknolojinin kaynağı değildir. Çiftçiler de kendi 
enformasyon, bilgi (özellikle yerel) ve teknolojisini üretebilir. Aynı şekilde 
araştırma, teknolojiyi geliştirmek ve dönüştürmek için çiftçinin enformasyon ve 
tekniklerinin kullanıcısı olabilir (Röling, 1990; Rolls, 1994). TES’nin basit bir 
modeli Şekil 6’da sunulmuştur. 
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Şekil 6. Tarımsal Enformasyon Sistemi (TES) Modeli (Röling, 1988) 

 

Röling (1988) çiftçilerin ve diğer insanların nasıl enformasyon 
kaynaklarını kullandıkları ve tarımsal üretimi gerçekleştirmek için nasıl bu 
enformasyonun işlendiği ve kullanıldığının bilinmesi gereğine işaret etmektedir. 
Bu yazar Tarımsal Enformasyon Sistemi, TES (Agricultural Information 
System, AIS) kavramını aşağıdaki gibi tanımlamaktadır: 

“Tarımsal enformasyonun oluşturulduğu, dönüştürüldüğü, desteklendiği, 
birleştirildiği, alındığı ve geri dönüştürüldüğü bir sistemdir. Bu işlemler ve 
süreçler tarımsal üreticiler tarafından bilgi edinimi ve kullanımının 
desteklenmesi için sinerjik bir biçimde işlev görmektedir" (Röling, 1988). 

Bu tanımlama, enformasyon süreçlerinin ne olduğunu ve sistemlerinin 
parçalarının sinerjik olarak çalışabileceğini vurgulamaktadır. TES yaklaşımı, 
karmaşık bir toplumda, uygun bir enformasyon sistemi tasarlamak için analitik 
amaçlarla, bir araç olarak kullanılabilir. TES’nin temel amacı, çiftçiler tarafından 
enformasyon ve bilginin kullanımını ve sistemin performansını artırmaktır.  

Bu yaklaşım aynı zamanda sistemin elemanları arasındaki olası 
problemleri belirlemek ve koordinasyonu geliştirmek için kullanışlıdır. Bu, 
enformasyonun yönetimi kavramını anlatmaktadır (Engel, 1989; Röling, 1990). 
Elemanlarının tümü tarafından katılım, sistemin sinerjik olarak işlemesi için 
esastır. Bununla birlikte, elemanlar arasında ağ yoluyla enformasyonun değiş-
tokuşu, başarılı bir teknoloji üretimi ve transferi için kritik bir önem taşımaktadır 
(Engel, 1989; Rolls, 1990; Röling, 1990; Röling ve Engel, 1991/a ve b; Rolls ve 
ark., 1994).  

Röling (1988) önceleri enformasyon ve bilgi kavramlarını birbirlerinden 
ayırmakta ve Tarımsal Bilgi Sistemi, TBS (Agricultural Knowledge System, 
AKS) kavramını: “Tarımsal üretimin artırılması bakımından bir kişi veya grubun 
(yerel bilgi) deneyimleri ve kafalarındaki inanç, aklın idrak yeteneği, modeller, 
teoriler, kavramlar ve diğer zihinsel işlevlerinden oluşan bir sistem” (Röling, 
1988) olarak tanımlamaktadır. 

TES kavramından farklı olarak, TBS daha kişisel bir sistemdir ve kişisel 
idrak yeteneğini vurgulamaktadır. TBS bir sosyal sistemde, kendi elemanlarını 
kapsamaktadır. Bu parçalar, değişik kuruluşlar ve bireyler olabilir. Sistemin 
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parçaları arasındaki ilişkiyi oluşturmak için sistemde parçalar arası etkileşim, 
aktiviteler ve bir ağ (network) mevcut olacaktır. Prensipte, sistem sinerjik olarak 
işlev görmelidir; ancak belirli bir derece karmaşıklık (entrophy) mevcut olabilir. 
Düzensizliklerin çoğu sistemin parçaları arasındaki etkileşim sırasında ortaya 
çıkmaktadır. Bu, bilgi ve enformasyon dönüşümünün engellenmesi ile 
sonuçlanır ve böylece sistem sinerjik olarak işlevini yürütemez. Bu yüzden 
sistem yönetimine (system management) gereksinim duyulmaktadır (Engel, 
1989; Röling, 1990). 

Röling ve Engel (1991/b) daha sonra TES ve TBS kavramlarını 
bütünleştirerek, Tarımsal Bilgi ve Enformasyon Sistemi- TBES (Agricultural 
Knowledge and Information System- AKIS) kavramını oluşturmuştur. TEBS’nin 
tanımı aşağıda sunulmuştur: 

“Kişiler, kuruluşlar ve ağlar ve bunlar arasındaki etkileşim ve 
bağlantıların, bilgi ve enformasyonun oluşumu, dönüşümü, iletimi, saklanması, 
yeniden edinimi, bütünleştirilmesi, yayılması ve faydalanılması ile ilgili 
çalışmalar veya bunların yönetimi ve çevre (gerçek dünya) ile bilgi arasındaki 
uyumu ve tarımda bilgi kullanımını artırmak için potansiyel olarak sinerjik bir 
biçimde işlediği bir sistemdir" (Röling ve Engel, 1991). 

Daha sonra FAO ve Dünya Bankası tarafından TBES (AKIS) kavramı 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Doğrusal TT modelinden farkı olarak, 
çiftçiler üçgen şeklindeki TBES modelinin ortasında yer almakta; araştırma ve 
yayım alt sistemlerinin yanına bu modelde eğitim alt sistemi de ilave edilmiştir 
(Şekil 7). 

 

Şekil 7. Tarımsal Bilgi ve Enformasyon Sistemleri-TBES (AKIS) (Rivera ve ark., 2005) 
 

Daha sonra modelde (TBES) yer alan çiftçi, araştırma, eğitim ve yayım 
parçalarına destek sistemleri (çiftçiye girdi ve kredi sağlayan tüm kuruluşlar, 
çiftçi örgütleri vd.) de eklenerek Kırsal Kalkınma için Tarımsal Bilgi ve 
Enformasyon Sistemleri-TBES/KK (Agricultural Knowledge and Information 
Systems for Rural Development- AKIS/RD) modeli geliştirilmiştir. Bu modelin 
son halinde ise dört temel aktör ve aralarındaki bağlantılarının üstüne de 
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politikalar, diğer yürütücüler, sistem girdileri ve çıktıları ilave edilmiştir. Böylece 
Tarımsal Bilgi ve Yenilik Sistemleri –TBYS (Agricultural Knowledge and 
Innoation Systems-AKIS) modeli oluşturulmuştur (Şekil 8). Bu modelin de çıkış 
noktası, yukarıdan aşağıya teknoloji transfer yaklaşımının sınırlılıklarının 
anlaşılması ve giderilmeye çalışılmasıdır. Kamu yöneticileri ve politika 
yapımcıları kırsal alanda yeniliklerin çok farklı kesimlerden gelebileceği; 
kamunun eğitim ve bilgi sağlama işlevleri yanında, yerel yeniliklerin ortaya 
çıkarılmasını kolaylaştırması gerektiği vurgulanmaktadır. İki yönlü, interaktif ve 
katılımcı TBYS modelinde TBES/KK modelinden farklı olarak üreticilerin ve 
diğer aktörlerin katılımları kritik önem taşımaktadır. Eğer sistemde yeterli 
iletişim ve ortak karar verme işlevleri yerine getirilemezse bilgi kaynakları ve 
kullanıcılar arasındaki etkili iletişim gerçekleşemeyecektir (EU SCAR, 2012; 
Rivera ve ark., 2005). 

 

Şekil 8. Tarımsal Bilgi ve Yenilik Sistemleri (Rivera ve ark., 2005) 

 

5.4. Tarımsal Yenilik Sistemleri  

Günümüzde küresel, ulusal ve yerel düzeylerdeki hızlı çevresel, 
ekonomik ve sosyal değişimler bu değişimlere araştırma, yayım ve kalkınma 
yaklaşımlarının uyum sağlamasını zorunlu kılmıştır. Daha karmaşık ve çeşitli 
hale gelen tarımsal üretim ve kırsal alanlar için araştırma gereksinimleri de 
daha esnek ve merkezi olmayan yapılanmaları gerektirmektedir. Öte yandan 
bu tür araştırmaların yapılması ve yayılması sürecinde çiftçilerin ve diğer 
aktörlerin doğrudan yer alması önem kazanmıştır. Eş deyişle, tarımsal 
yeniliklerin geliştirilmesi ve yayılmasındaki resmi araştırma ve yayım kuruluşları 
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odaklı yaklaşımdan daha çeşitli aktörlerin (çiftçi ve diğer kuruluşların) 
katılımına yönelik bu dönüşüm kaçınılmaz olmuştur.  

Tarımsal Yenilik Sistemleri – TYS (Agricultural Innovation Systems-AIS) 
yaklaşımı tarım ve kırsal alandaki farklı kişi ve kuruluşları (eş deyişle aktörleri) 
bir araya getirmekte ve bunlar arasındaki bağlantıların önemini 
vurgulamaktadır (Şekil 9). Aynı zamanda bu yaklaşım üreticiden tüketiciye 
ürünlerin üretiminden pazarlamasına kadar geçen süreçteki diğer tüm aktörleri, 
aralarındaki ilişkileri ve bağlantıları kapsamaktadır. Bu yaklaşım, teknoloji veya 
araştırmanın kendisi yerine, yeniliği merkeze konumlandırmaktadır. TYS 
sürekli gelişen bir kavramdır ve yeniliklerin farklı durumlarda uygulamalarına 
esneklik gerektirmektedir (Pound ve Essegney, 2008).  

 

Şekil 9. Tarımsal Yenilik Sistemlerindeki aktörler ve bağlantılar (Anandajayasekeram 
ve ark., 2008) 

 

Bir yenilik sistemi çeşitli kuruluş, işletme ve bireylerden oluşan bir ağdır. 
Yenilik sistemleri yeni ürün, yeni süreçler ve yeni kuruluş şekillerinin bir araya 
getirilerek daha ekonomik ve etkin olarak kullanımını sağlamaya 
odaklanmaktadır. İlgili kurumlar ve destekleyici politikalar bir araya getirilerek 
yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması süreci hızlandırılabilecektir (World 
Bank, 2006). Daha basit bir tanımlamayla, bir yenilik sitemi insanların refahının 
artırılması için teknoloji ve bununla ilgili süreçlerin geliştirilmesi ve kullanılması 
yoluyla daha dinamik ve çok paydaşlı işbirliklerinin ortaya konulması olarak 
tanımlanabilir.  

Bir yenilik yeni veya mevcut herhangi bir teknolojik, kurumsal veya yerel 
bilginin ekonomik ve sosyal olarak uygun bir işlemle yeni bir duruma 
uyarlanması olarak tanımlanabilir. Bu yüzden tarımsal yenilik sadece yeni 
tarımsal teknolojilerin benimsenmesi değil, aynı zamanda bir grup çiftçi 
tarafından pazarlama stratejisinin yeniden organize edilmesi, yayım elemanları 
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tarafından yeni bir öğrenme ve eğitim metodunun kullanılması veya bir tarımsal 
kuruluşun yeni bir ürün işleme tekniğini kullanması gibi diğer birçok süreci 
kapsayabilir.  

Yenilik sistemleri yaklaşımı ele alınan bir toplulukta enformasyon ve 
bilginin geliştirilme, paylaşılma ve kullanılması ile ilgili süreçlerin araştırılmasını 
kapsamaktadır. Eş deyişle, Tarımsal Yenilik Sistemleri (TYS), Tarımsal Bilgi ve 
Enformasyon Sistemleri (TBES)’ni kapsamaktadır (Şekil 10). Yeniliklerin 
benimsenmesinin teşvik edilmesi yanında, daha büyük topluluklara 
yayılmasının sağlanması için politika destekleri ve pazar düzenlemelerini de 
kapsamaktadır. TYS yaklaşımı geleneksel, doğrusal ve yukarıdan aşağıya 
doğru olan teknoloji transfer yaklaşımından yenilik sistemleri yaklaşımına 
doğru radikal bir değişimi içermektedir (Spielman ve ark, 2011).  

 

Şekil 10. Tarımsal Yenilik Sistemleri (World Bank, 2012: Rivera ve ark., 2006’dan 
adapte edilmiş) 

 

Yenilik toplumsal bir süreçtir ve sosyal sistemde yer alan tüm aktörlerin 
birbirleri ile ilişki, etkileşim ve işbirliği kurmasının sağlanması ile ortaya 
çıkarılabilir. Genelde çiftçi düzeyinde yenilik terimi dışarıdan gelen yeni 
teknolojilerin çiftçilerce benimsenmesini ifade etmektedir. Ancak yenilik 
sistemleri yaklaşımında yeniliğin kaynağının sadece araştırma enstitüleri 
olmadığı, bunun yanında çiftçilerin kendilerinin ve örgütlerinin yeni teknolojiyi 
ve yenilikleri geliştirebileceği vurgulanmaktadır. Çoğu yerel yenilikler teknik 
yenilik olmaktan daha çok kaynaklara erişim için yeni bir yol bulunması veya 
pazarlama çalışmalarının organizasyonu için yeni bir metot geliştirilmesi gibi 
sosyo-ekonomik ve kurumsal yeniliklerdir (Waters-Bayer ve ark., 2006). 
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Tarımsal Yenilik Sistemleri’nin özellikleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir 
(World Bank, 2006): 

 Amaç: Tarımsal üretim ve pazarlama sistemleri 
yoluyla yeni ve farklı fikirlerin ortaya konulması 
için kapasitelerinin güçlendirilmesi 

 Aktörler: Tarımsal üretim ve pazarlamaya uygun her 
türlü bilginin geliştirilmesi, kullanımı, 
benimsenmesi ve yayılması sürecinde yer alan 
kamu ve özel sektördeki potansiyel tüm 
aktörler 

 Çıktılar: Üretim, pazarlama, politika araştırmaları ve 
işletmelere ilişkin araştırmalar yoluyla teknik ve 
kurumsal yeniliklerin bir araya getirilmesi 

 Organizasyon:  Sosyal ve ekonomik değişim için yeni bilgilerin 
kullanılması 

 Mekanizma: İnteraktif öğrenme 

 Kapasite geliştirme: Aktörler arasında etkileşimi güçlendirmek, 
etkileşimleri destekleme, öğrenme ve 
yeniliklerin geliştirilmesi içi kurumsal yapılanma 
ve değişim  

Sonuç olarak, Tarımsal Yenilik Sistemleri yaklaşımı, son zamanlarda 
giderek artan tarımdaki teknolojik, ekonomik ve kurumsal değişikliklerin 
çerçevesini analiz etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 10’da görüldüğü 
gibi bu yaklaşımla yeniliğin, çiftçiler, girdi sağlayıcıları, işleyici firmalar, 
tüccarlar, araştırmacılar, yayımcılar, kamu çalışanları ve sivil toplum kuruluşları 
gibi homojen olmayan farklı gruplar arasındaki interaktif öğrenme ve ağ 
oluşturma süreçlerinin bir sonucu olduğu kabul edilmektedir. Aynı zamanda bu 
yaklaşım tarımsal yeniliklerin sadece yeni teknolojiler hakkında olmadığını aynı 
zamanda pazar, işgücü, arazi mülkiyet biçimi, tarımsal desteklemelerin 
dağılımı gibi alternatif metotların geliştirilmesini kapsadığını vurgulamaktadır 
(Leeuwis, 2004). Bu yaklaşım çok çeşitli aktörlerin rol, sorumluluk, eylem ve 
etkileşimlerinin yeniliklerin geliştirilmesi sürecinde nasıl etkili olduğunu 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu sürece pazar ve politika 
faktörlerinin nasıl etki ettiğini analiz etmeye çalışmaktadır (Spielman ve ark, 
2011).  

Yenilik sistemlerinin en önemli özelliği yeniliklerin geliştirilmesi ve 
yayılması sürecinde yer alan bireysel ve kurumsal aktörlerin bağlantı ve 
etkileşimlerinden oluşan sosyal ağın ortaya konulması, sorunların belirlenmesi 
ve çözüm alternatiflerinin sunulmasıdır. Bunları araştırmanın en iyi yollarından 
biri ise ağ teorisi ve sosyal ağ analizinin kullanılmasıdır (Demiryürek, 2008; 
Demiryürek, 2010; Demiryürek ve Aydoğan, 2010).  
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6. TARIMSAL İLETİŞİM AĞLARI VE SOSYAL AĞLAR  

TES, TBS veya TBES yaklaşımları, tarımsal enformasyon ve bilginin 
paylaşımı eş deyişle iletişimin, sistem yaklaşımı ile sistemin alt parçaları 
arasında nasıl geliştirilip, paylaşıldığını ortaya koymaktadır (Demiryürek, 2001). 
Bu yaklaşımlar, teknolojinin geliştirilmesi ve teknoloji hakkındaki 
enformasyonun transferi açısından kritik bir öneme sahiptir (Rogers, 1995; 
Ramirez, 1997; Garforth, 2001; Leeuwis, 2004). Buna karşın, tarımsal 
yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması (adoption and diffusion of innovations) 
teorisi (Rogers, 1995) ise iletişim ağı yaklaşımını (Rogers and Kincaid, 1981) 
ve sosyal ağ analizini (de Nooy ve ark., 2005) kullanmaktadır. Eş deyişle, 
iletişim ağları bir tür sosyal ağdır ve temelde yenilik ağlarıdır. İletişim ağı  
(communication network) yaklaşımı ise birbirleri ile bağlantılı bireyler ve 
kurumlar arasındaki enformasyonun ve yeniliklerin paylaşımını ortaya 
koymaktadır (Rogers ve Kincaid, 1981; Demiryürek, 2010/a,b) (Şekil 11). 
Bunun analizi ise Sosyal Ağ Analizi (Social Network Analysis-SNA) ile 
yapılmaktadır (Demiryürek, 2008; Demiryürek ve Aydoğan, 2010). SNA, bir 
toplumdaki (sosyal sistemdeki) iletişimin yapısını ortaya koymaktadır (Rogers 
ve Kincaid, 1981; Valente, 2006). Rogers (1995) enformasyon paylaşım 
(iletişim) ağının tarım için önemini vurgulamakta ve yeniliklerin yayılmasının bir 
sosyal sistemde ağ yoluyla gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Bireyler, sivil 
toplum kuruluşları ve gruplar bir sosyal sistemin (toplumun) üyeleridir ve 
sistemin aktörleri olarak adlandırılmaktadır. Bu aktörlerin sistem içindeki rolleri 
ise enformasyon ve yeniliklerin yayılması sürecini etkilemektedir.  

 

Şekil 11. Tarımsal İletişim Ağları Örneği (Demiryürek ve ark., 2008) 
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Tarımsal yayım çalışmalarının etkinliğini arttırmanın yollarından birisi de 
çiftçilerin mevcut sosyal eş deyişle, iletişim ağlarını ortaya koymak ve bunları 
geliştirmektir. Söz konusu sosyal ağlar aslında, yeni teknolojiler ve doğal 
kaynakların yönetimi konusunda çiftçilerin bilgilerini paylaştıkları bilgi 
kanallarının yapısını oluşturmaktadır. Bu ağlar, bilgi ağının merkezinde tek bir 
aktör olarak bulunan ve topluluk içerisinde bilgi paylaşımını sağlayarak 
kendiliğinden oluşan önder çiftçilerin sosyometrik yöntemle (Rogers ve Kincaid, 
1981; Tatlıdil, 1984) belirlenmesi yaklaşımından daha farklıdır (Demiryürek, 
2008; Demiryürek ve Aydoğan, 2010).  

Bu çalışma açısından önemli olan kavramlardan “ağ” (network), “sosyal 
ağ” (social network) ve “sosyal ağ analizi” (Social Network Analysis-SNA) 
kavramları burada öncelikle tanımlanacaktır. Daha sonra tarımda sosyal ağ 
analizinin kullanım alanlarına değinilecektir. 

Genel anlamda ağ (network); birbirleri ile belirli bir aralık ve düzende 
bağlantılı olan grup, sistem veya yapı olarak adlandırılabilir (Demiryürek, 2008; 
Demiryürek ve Aydoğan, 2010). Elektronik ağlar (electronic networks), 
makineler arasında veri transferini sağlayan bir grup bilgisayarın kablo, telefon 
hattı veya uydu aracılığı ile bağlanmasıdır. İnternet günümüzde bunun en 
belirgin örneğidir. Buna karşın, kişisel ağlar (personal networks) ise ele alınan 
kişilerin çevresindeki doğrudan veya dolaylı sosyal ilişkilerin bütününü ifade 
etmektedir. Bu ilişkiler ağı söz konusu insanların amaçlarını gerçekleştirmek 
için bir araçtır. Aynı zamanda merkezdeki kişilerin ağın diğer üyeleri ile birlikte 
istek, ihtiyaç, talep ve beklentilerinin iletişimini ortaya koymaktadır (van den 
Ban ve Hawkings, 1996). Sosyal ağ (social network), aktör olarak adlandırılan 
bireyler veya organizasyonlar tarafından oluşan sosyal yapılardır (Şekil 12).  

 

  

Şekil 12. Basit bir ağ (solda) ve sosyal ağ (sağda) modeli 

 

Bu aktörler ise birbirlerine arkadaşlık, akrabalık, iletişim, yeniliklerin 
yayılması, finansal ortaklık, inanç, bilgi, işbirliği, güven ve prestij gibi çeşitli 
ilişkilerle bağlı olabilirler. Ağı oluşturan her birey, organizasyon, sosyal grup 
veya topluluk aktör (actor) veya düğüm (node) olarak adlandırılır. Bu aktörler, 
sosyal ağın yapı taşlarıdır. Ağlar en az ilişkili iki aktör ile başlar ve çok sayıda 
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aktörü içerebilir. Aktörleri birbirlerine bağlayan, aralarındaki bilgi akış kanalları 
diyebileceğimiz bağlantılar “ilişki” (relation, tie) olarak ifade edilir (Demiryürek, 
2008; Aydoğan, 2012; Aydoğan ve Demiryürek, 2013). 

SNA (Social Network Analysis), gruplar arasındaki ilişkilerin önemli 
olduğunu varsaymaktadır. SNA, birimler arasındaki bilgi akışını neyin 
kolaylaştırdığını veya nelerin aksattığını, ağda kimin kimlerle iletişim içerisinde 
olduğunu, kimlerin hangi bilgileri hangi iletişim araçlarını kullanarak kimlerle 
paylaştığını, birimler arasındaki ilişkilerin biçimlerine bakarak araştırır, analiz 
eder ve grafiksel olarak sunar.  

Yeniliklerin benimsenmesi bağlamında, SNA; aktörlerin nasıl etkileşimde 
bulunduklarını, bilgi ve kaynakların aktörler ve diğer birimler arasında nasıl 
hareket ettiğini, aktörlerin rollerinin ve ilişkilerinin nasıl yapılandırıldığını 
anlamaya yardımcı araçlar sunmaktadır (Demiryürek, 2008; Demiryürek ve 
Aydoğan, 2010; Spielman ve ark. 2011).  

7. TARIMSAL ARAŞTIRMALARDA SOSYAL AĞ ANALİZİNİN KULLANIMI 

SNA, sosyal bilimlerde önemi giderek artan bir uygulama metodudur. 
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, sosyolojik çalışmaların yanında, sağlık, 
iş organizasyonları ve elektronik iletişimde önemli ölçüde kullanılmaktadır. 
Daha yakın zamanlarda, özellikle ağlardaki lider aktörlerin kimler olduğunun 
analiz edilmesi, grup içerisindeki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi gibi çalışmalara 
sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu duruma bir örnek verecek olursak, son yıllarda 
sivil toplum örgütleri ve özellikle seçim dönemlerinde siyasi partiler sosyal 
paylaşım sitelerini yoğun bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. 

Diğer araştırma alanlarında olduğu gibi tarımsal araştırmaların da 
kendine özgü yöntemleri vardır. Özellikle tarımsal yayım çalışmalarında bilginin 
üreticiye en kolay yoldan nasıl ulaştırılabileceği önemli bir konudur. Bilgiyi 
yayma ve bilgiyi elde etme konusundaki fırsat ve darboğazların tespit 
edilmesinde SNA önemli bir yer tutmaktadır. SNA kullanılarak, üreticilerin ortak 
hareket etmelerinin etkileri incelenebilir ve bireysel faydaların birleştirilmesi ile 
daha farklı bir fayda üretilip üretilemeyeceğine karar verilebilir. Aynı şekilde, 
tarımsal yayım araştırmalarında önemli bir konu olan, bilginin hangi kanallarla 
iletilebileceği, ağdaki anahtar kişilerin, başka bir ifade ile önder veya lider 
çiftçilerin kimler olduğu, bu anahtar aktörlerin ağ üzerinde nasıl bir etki yarattığı 
ve bilgiyi nasıl kullandığı belirlenebilir (Şekil 13). Benzer bir şekilde, üreticilerin 
tarımsal üretim sürecinde girdiler hakkındaki bilgiyi hangi kanallardan 
öğrendikleri, bu bilgi kanallarının iyi işleyip işlemediği ve varsa aksaklıkların 
neler olduğunun tespit edilmesinde SNA oldukça yarar sağlamaktadır 
(Demiryürek, 2008; Demiryürek ve Aydoğan, 2010; Aydoğan, 2012). 
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Şekil 13. Üstte önder çiftçilerin belirlenmesine yönelik bir SNA (Demiryürek, 2008) ve 
altta üreticilerin birinci ve ikinci bilgi kaynaklarını gösteren SNA örneği (Aydoğan ve 

Demiryürek, 2013) 

 

8. SONUÇ 

Bu bölümde tarımsal bilgi ve yenilik sistemleri ile tarımsal iletişim ağlarına 
ilişkin kavram, model ve yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Tarımsal 
Enformasyon ve Bilgi Sistemleri (TEBS) genel olarak sistem teorisinden ortaya 
konulmuş ve toplumda (sosyal sistemde) yer alan bireyler ve kurumlar 
arasındaki enformasyon ve bilgi paylaşım ilişkilerini anlamada kullanılmaktadır. 
Bu bağlamda TEBS ise tarımsal üretim sürecinde yer alan bireyler ve 
kuruluşlar arasındaki iletişim ve sosyal etkileşim yoluyla enformasyon transfer 
süreci ve enformasyon, bilgi ve karar alma arasındaki ilişkileri incelemekte, 
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eksiklikleri belirleyip daha iyi bir sistemin geliştirilmesi için önerilerde 
bulunmaktadır. FAO ve Dünya Bankası tarafından geliştirilen Kırsal Kalkınma 
için Tarımsal Bilgi ve Enformasyon Sistemleri (TBES/KK) yaklaşımında da 
kırsal kesimdeki insanların iletişim ve bilgi paylaşım hizmetlerinden daha iyi 
yararlanmaları için güçlendirilmelerini amaçlamaktadırlar. Sistem yaklaşımıyla 
ele alınan TBES/KK modelinde çiftçi, araştırma ve yayım gibi temel aktörler 
yanında sisteme tarımsal eğitim ve destek alt sistemleri (çiftçiye girdi ve kredi 
sağlayan tüm kuruluşlar, çiftçi örgütleri, sivil toplum kuruluşları, politikalar vd.) 
de ilave edilmiştir. Daha sonra geliştirilen Tarımsal Bilgi ve Yenilik Sistemleri 
(TBYS) yaklaşımı ile yeniliklerin geliştirilmesi ve yayılması sürecinde kırsal 
kesimdeki tüm aktörler arasındaki bilgi paylaşımı veya iletişimin güçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu sistemde yer alan tüm aktörler arasındaki interaktif,  
katılımcı, çok yönlü iletişim ve ortak karar verme işlevlerinin yerine getirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Daha sonra geliştirilen Tarımsal Yenilik Sistemleri 
(TYS) yaklaşımı ise ağ teorisine dayanmaktadır. TBES’nde yer alan aktörler 
arasındaki bilgi paylaşımının analiz ve geliştirilmesinin ötesinde, TYS yaklaşımı 
ile kırsal alanda yerel yeniliklerin ortaya çıkarılmasının çiftçiler, girdi 
sağlayıcıları, işleyici firmalar, tüccarlar ve sivil toplum kuruluşları gibi homojen 
olmayan farklı gruplar arasındaki aktif katılım, interaktif öğrenme ve ağ 
oluşturma süreçlerinin bir sonucu olduğu kabul edilmektedir. TYS yaklaşımı ile 
yeniliklerin geliştirilmesi ve yayılması sürecinde yer alan tüm aktörlerin bağlantı 
ve etkileşimlerinden oluşan sosyal ağın ortaya konulması, sorunların 
belirlenmesi ve çözüm alternatiflerinin sunulması amaçlanmaktadır.  Diğer 
yaklaşımlardan farklı olarak TYS yaklaşımında yenilikler ile ilgili süreçte 
tarımsal üretim yanında, özellikle pazarlama yapısı ve politika desteklerinin 
etkileri incelenmektedir. TYS’ni analiz etmenin en güncel ve etkili yollarından 
biri de Sosyal Ağ (Network) Analizi (SNA)’ni kullanmaktır.  

Sonuç olarak; tarımsal bilgi ve yenilik sistemleri ile sosyal ve iletişim 
ağları yaklaşım ve analizine yönelik çalışmalar kırsal kesimin geliştirilmesine 
yönelik politikaların oluşturulmasında çok önemli bir işlevi bulunmaktadır. 
Türkiye’de tarım ile ilgili bilgi kaynakları ve tarımsal yeniliklerin gerek 
yetiştiriciler gerekse ilgili paydaşlar arasındaki söz konusu sosyal (iletişim) 
ağının belirlenmesi ve mevcut sistemin problemlerinin çözümü için önerilerin 
ortaya konulması, tarımsal bilgi ve yenilik sistemleri yönetimi anlayışına bir 
katkı olacaktır. Sosyal ağ analizi ile tarımsal bilgi ve yenilik sistemlerinin 
analizinin yapılacağı araştırma sonuçları ülkemizde ve gelişmekte olan diğer 
ülkelerde karşılaşılan ortak ve benzer problemlerin çözümü için önerilerin 
geliştirilmesi; araştırma, yayım ve politika programlarının geliştirilmesi için 
stratejilerin oluşturulması ve tarım sistemlerinin yönetimi için kullanılabilecektir. 
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1. TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE KATILIMCI YAYIM PARADİGMALARI 

Tarımsal yayımı nasıl kavradığımız ve onunla ilgili dünya görüşümüz olan 
paradigmalar yayım pratiği üzerinde büyük bir etki yapmaktadır. Bu 
paradigmalar “teknoloji transferi” ve “katılımcı yayım”’ paradigmalarıdır. 
Teknoloji transferi paradigmasında çiftçi nerede ise sadece teknolojinin alıcısı 
konumdadır. Teknoloji üretimi araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmektedir 
(Şekil 1).  

Teknoloji 

Transferi

Çifçi

Çiftçi

Araştırmacı

Yayımcı

Araştırmacı

Yayımcı

Katılımcı 

Araştırma ve 

Yayım

Şekil 1. Tarımsal Yayımda Paradigmalar 
 

Yayımcı teknolojiyi ileten bir aracıdır. İletme şüphesiz postacı gibi değildir 
ve mesajın daha anlaşılır hale gelmesi ve uygun araçlarla iletilmesi gibi bazı 
işlem ve becerilerin uygulanması ve kullanılmasını da gerektirir. Hatta bu 
iletişim süreci teknoloji transferinde dahi tek yönlü değildir. Çiftçi yayımcı 
aracılığı ile -nadiren de doğrudan- araştırmacıya bir mesaj gönderebilir. Ancak 
bu durum bu paradigmayı katılımcı yapmaya yeterli gelmemektedir. Çünkü 
teknolojinin geliştirilmesi ve uygun teknolojinin seçimi konusunda çiftçi hatta 
yayımcı oldukça pasiftir. Katılımcı yayım paradigması aslında, katılımcı 
araştırma paradigmasını da içerir. Bu anlayışta teknolojinin tek üreticisi 
araştırmacı değildir. Yayımcı ve çiftçinin de bu işte önemli rolleri olmaktadır. 
Teknoloji transferi paradigmasında üretilen teknoloji daha çok büyük çiftçilerin 
koşullarına uygundur ve teknoloji genellikle meta haline gelen bir girdi haline 
getirilmektedir. Bu gelişim gerek çevre gerekse de özellikle küçük ve orta 
çiftçiler ile tüketicilerin aleyhine gelişmelere yol açmıştır. Bu konudaki 
tartışmalar katılımcı paradigmanın güçlenmesine yol açmıştır. Ancak hala ana 
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akım tarımsal yayım anlayışı teknoloji transferi paradigmasına dayanmaktadır. 
Katılımcı paradigmada teknolojinin üretiminde ve seçiminde yayımcı ve çiftçinin 
de önemli rolleri vardır. Araştırmanın en başından itibaren çiftçi ve yayımcı yer 
almaktadır ve araştırma ekibinin bir parçasıdırlar. Örneğin katılımcı 
araştırmanın bir alt unsuru olan katılımcı ıslahta, çiftçi ıslah çalışmalarının en 
başından itibaren yer alır, ıslah edilen çeşit kamu malıdır ve üzerinde fikri 
mülkiyet tesis edilemez. Teknoloji transferi paradigmasını bir zincir gibi 
simgelerken, katılımcı paradigmayı iç içe halkalar şeklinde simgeliyoruz.  
Katılımcı paradigmada çiftçi ve yayımcıların teknolojinin geliştirilmesindeki rolü 
nedeniyle üretilen veya seçilen teknolojiler çiftçi koşullarına uygun ve ekolojiye 
saygılıdır. Katılımcı yayımda kullanılan yaklaşımlar birçok isimler almasına 
rağmen en yaygın bilinen yaklaşım “Katılımcı kırsal değerlendirme" 
(Participatory Rural Appraisal)'dir.  

2. KATILIMCI KIRSAL DEĞERLENDİRME 

Geleneksel kalkınma yaklaşımlarının, özellikle kaynakları yetersiz olan 
insanların ihtiyaçlarını karşılamada düştükleri başarısızlıkların giderek farkına 
varılması; var olan kaynakların araştırılması, planlama ve uygulama çalışmaları 
ve değerlendirme etkinliklerinde alternatif yöntemlerin araştırılmasına yol 
açmıştır (IIED, 1998).  

Bunların en çok bilineni Katılımcı Kırsal Değerlendirmedir. (Participatory 
Rural Appraisal) (PRA). Katılımcı Kırsal Değerlendirme (KKD) yerel toplumlara, 
kendi hayat ve koşullarının bilgisini paylaşma, üretme, analiz etme, planlama 
ve eyleme geçirme gücünü kazandıran, yaklaşımlar ve yöntemler ailesini 
tanımlamaktadır. 1980’lerde geliştirilmiş ve uygulanmış, Hızlı Kırsal 
Değerlendirme (HKD) (Rapid Rural Appraisal) (RRA) 1990’larda KKD şeklinde 
evrilerek hızla gelişmiş ve yayılmıştır.  

2.1. KKD’nin Kökleri 

KKD 1990’larda evrildiğinde bazı kaynaklardan veya geleneklerden 
gelmekte ve onlarla etkileşmekte idi. Bütün bu kaynaklar birbirine karışarak ve 
etkileşerek bu gelişmeyi doğurmuştur. Bu kökleri şöyle sıralayabiliriz 
(Chambers, 1992): 

 Aktivist katılımcı araştırma  

 Agro ekosistem analizi 

 Uygulamalı antropoloji  

 Çiftlik sistemleri araştırması  

 Hızlı kırsal değerlendirme 

2.2. Aktivist Katılımcı Araştırma  

Aktivist katılımcı araştırma, halkın duyarlılığını ve güvenini sağlamak, 
onların eylemini güçlendirmek için diyalog ve katılımcı araştırmayı kullanan bir 
grup yaklaşım ile yöntemleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Aktivist katılımcı 
araştırma Paulo Freire’nin “Pedagogy of the Oppressed” (Ezilenlerin 



 
314 

Pedogojisi) (1968) (Freire, 1991) adlı eserine ve Latin Amerika’daki uygulama 
ve deneyimine çok şey borçludur. 

Freire’nin temel yaklaşımı olan, yoksulların ve sömürülenlerin kendi 
gerçekleri hakkında kendi analizlerini yürütebilecekleri ve yürütmeleri gerektiği 
düşüncesi, genelde kalkınma profesyonelleri arasında az da olsa etkili 
olmuştur. Bu konulara, Katılımcı Araştırma (Participatory Research) ve 
Katılımcı Eylem Araştırması (Participatory Action Research) (PAR) yakın 
olarak bilinmektedir. 

Katılımcı Araştırma en azından 1975’den bu yana yetişkin eğitimi 
hareketince sürdürülmektedir (Convergence, 1975). Bu konuda bölgesel ağlar 
kurulmuştur. Örneğin, Hindistan’da Katılımcı Araştırma Derneği katılımcı 
araştırma felsefe ve uygulamasını yaymaya çalışmaktadır. Katılımcı Araştırma 
birbirinden çok farklı koşullarda yürütülmüştür. Örneğin, Bangladeş’te “The 
Net"de yoksul ve güçsüz halkın on köyde güç yapısı ve devletten gelen 
yararların yerel güçlü elit tarafından nasıl engellendiği araştırılmış ve analiz 
edilmiştir (BRAC, 1983). 

Aktivist katılımcı araştırma değişik biçimler almıştır. Hakları elinden 
alınmış olanlara ve politik eyleme yaptığı özel vurgu, politik veya profesyonel 
yerleşik çıkarları tehdit etmiş ve bu nedenle de yayılması kısıtlı olmuştur. 
Uygulamada,  birçok KKD çalışması benzer şekilde güç ve eşitlik konuları ile 
ilgilenmişlerdir. Birçok aktivist katılımcı araştırmaya göre KKD daha az sözel 
diyalog, daha çok görsel analiz ve daha yaygın bir yöntem repertuvarına 
sahiptir.  

Aktivist katılımcı araştırma ırmağının KKD’ye katkısı yöntemlerden daha 
çok kavramlarla olmuştur. Ortak olarak paylaşılan düşünceler ve yönler şu 
şekilde sıralanabilir: 

 Yoksul insanlar yaratıcı ve yeteneklidirler. Kendi araştırmalarını ve 
planlamalarını yapabilirler ve yapmalıdırlar.  

 Topluma dışarıdan katılanlar toplayıcı, katalist ve kolaylaştırıcı olarak 
bir rol oynarlar.  

 Zayıf güçlendirilmelidir. 

2.3. Agro-ekosistem Analizi 

Agro-ekosistem analizleri, Tayland’da 1978'den sonra Chiang Mai 
Üniversitesi’nde Gordon Conway ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. İlk 
önce Güney Doğu Asya’da sonra dünyanın her yerinde yayılmıştır. Bu 
yöntemde sistem analizi ve sistem özellikleri; yeryüzü patern analizi (haritalar 
ve arazide kesit yürüyüşleri), zaman (mevsimlik takvimler ve uzun dönem 
trendler), akışlar ve ilişkiler (akış diyagramları, Venn ve diğer diyagramlar), 
göreli değerler (gelir vb. konularında çubuk diyağramlar), kararlar (karar 
ağaçları ve diğer karar diyagramları) ile bütünleştirilmiştir.  

Agro ekosistem analizinin hızlı kırsal değerlendirme ve KKD’ye en önemli 
katkıları şöyledir (Chambers, 1992): 

 Kesit yürüyüşler (sistemli yürüyüşler ve gözlem ) 
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 İnformal harita yapma (yerinde çizilen taslak haritalar) 

 Diyagram çizme (mevsimlik takvimler, akış diyagramları, çubuk 
grafikler, Venn veya daire diyagramları)  

 Yenilik değerlendirme (değişik eylemlerin puanlanması ve 
sıralanması) 

2.4. Uygulamalı Antropoloji 

Özellikle 1980’lerde uygulamalı antropoloji ve kalkınma antropolojisi 
sadece anlamayı değil, değiştirmeyi de hedefleyen yaklaşımları ile tanındılar. 
Bir kaç sosyal antropolojist, uluslararası tarımsal araştırma merkezlerine 
girdiler. Buralarda sayılarının azlığına rağmen etkili olmaya başladılar. Sosyal 
antropolojistlerin yaklaşımları özellikle sağlık ve beslenme konularında 
uygulandı. Bunlar görüşme, gözlem, informal görüşmeler ve odak guruplar 
yöntemlerini kullandılar. 

KKD’ye sosyal antropolojiden gelen unsurlar şöylece sıralanabilir: 

 Köyde oturma, acele olmayan katılımcı gözlemler ve görüşmeler 

 Emik- etik ayrımı (emik=duygulara ait olan, yerel olan, etik=ahlaka ait 
olan, evrensel olan): Çalışmalarda yerel olan önemlidir, dışardan 
dayatılan etik değerler çoğunlukla yarayışsız olmaktadır. İkisinin 
sentezi ile elde edilmiş etiğe ulaşılabilir. 

 Yerel teknik bilgilerin geçerliliği 

2.5. Tarım Sistemleri Alan Araştırması 

Sosyal antropolojistler, coğrafyacılar, tarım ekonomistleri veya biyolojik 
bilimciler tarafından yapılan tarım sistemleri alan araştırmaları; dışardan 
belirsiz ve sistematik görünmeyen tarım uygulamalarının karmaşıklığı, 
farklılaşması ve rasyonelliğini ortaya koymuştur. D.G.R. Belshaw 1960‘larda 
Mekerere’de, Nijerya’dan Ahmadu Bello Universitesi’nde Davit Norman ve 
arkadaşları 1970’lerde, Tayland’da Richard Harwood karışık ekim gibi 
uygulamaların yararlarını gösterdiler. Tarım Sistemleri Araştırması (Farming 
System Research) (FSR)  uygulayıcıları, tarım sistemlerinin karmaşıklığını 
araştırmak, anlamak için yöntemler sistematize ettiler, fakat bazen büyük 
sörveyler ve aşırı veri altında boğuldular (Gilbert et al.,1980; Shaner et al., 
1982).  

Bu parelel araştırma ırmağı, üreticilerin yeteneklerine dikkati çekti. 
Stephan Biggs'in “Informal R&D (İnformal Araştırma-Geliştirme) çalışması 
(1980), Paul Richards'ın “Indigenous Agricultural Revolution” (Yerel Tarım 
Devrimi) çalışması (1985) ve Roland Bunc'ın ”Two Ears of Corn” (Mısırın İki 
Başağı) çalışması (1985), üreticilerin deneyciliklerini göstermiştir. Tarımsal 
araştırmada üretici katılımı bir odak haline gelmiş ve 1980’lerin sonunda, 
1990’ların başında üreticilerin tarımsal araştırmada daha geniş bir yer 
tutabileceği ve tutması gerektiği giderek anlaşılmıştır. Böylece tarım sistemleri 
alan araştırmaları özellikle aşağıdaki hususlara önem verilmesi ve 
anlaşılmasına katkıda bulundular: 
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 •Birçok tarım sisteminin karmaşıklığı, farklılaşması ve riske açık 
oluşu, 

 Küçük ve yoksul üreticilerin bilgileri, profesyonelliği, rasyonelliği ve 
deneyimci anlayışları ve davranışları, 

 Kendi analizlerini yapma yetenekleri. 

2.6. Hızlı Kırsal Değerlendirme (HKD) (Rapid Rural Appraisal, RRA) 

Hızlı kırsal değerlendirme (HKD) olarak bilinen felsefe, yaklaşımlar ve 
yöntemler 1970’lerin sonuna doğru gelişmeye başlamıştır. İngiltere’de IDS’de 
(Institute of Development Studies) kırsal kalkınma turizmi (kentli 
profesyonellerin kısa kırsal ziyaretleri anlamında) üzerine toplanan workshoplar 
(1977), yerel teknik bilgi (1978) ve bizzat HKD (1978, 1979), kırsal hayat ve 
onun koşullarının araştırılmasında dünyanın değişik köşelerinde paralel 
hareketlerden bazılarıdır. HKD’nin üç orijini bulunmaktadır (Chambers, 1992). 

Bunların ilki “kentli profesyoneller tarafından yapılan kısa kırsal ziyaretler” 
olarak tanımlanabilen, kırsal kalkınma turizminin" yoksulluktan kaçışı, 
ilgilenmemesi ile ilgili taraflılığı başta olmak üzere, çeşitli taraflılıkları ile ilgili 
tatminsizliktir. Bu taraflılıklar; mekânsal (kentlerin yakınlarını, yol boylarını, 
köylerin merkezlerini ziyaret edip çevresini ihmal etme), proje (projelerin 
yürütüldüğü, resmi ilgi ve desteğin verildiği durumları ve yerleri tercih etme), 
kişiler (kadınlardan çok erkeklerle, yoksullar yerine elitlerle, hizmetleri 
kullanmayanlardan çok kullananlarla görüşmek vb.), mevsimsel (tropikde, 
yoksul kırsal halkı daha kötü durumda olduğu sıcak ve yağışlı mevsimler yerine 
kuru ve serin mevsimlerde ziyaret etmek) ve diplomatik (dışarıdan gelen kişinin 
yoksul kişilere sorarak veya kötü koşulları görerek sıkıntı yaratmak istememesi 
halinde) şekillerinde olabilir. Bütün bunlar, en kötü durumda olan yoksulluğu ve 
yoksunluğu gizlemede bir araya gelebilirler. 

HKD’nin ikinci orjini, soru formu sörveyleri ve onun sonuçları ile ilgili 
süreçlerin yanıltıcılıklarından gelmektedir. Birçok yıllar ve yerlerde, soru formu 
sörveylerinin çoğu zaman uzun sürdüğü, sıkıcı olduğu, yöneticilerin başını 
ağrıttığı, değerlendirilmesi ve raporunun yazılmasının kâbus olduğu, sağlanan 
verilerin güvenilmez ve doğru olmadığı; eğer raporlar halinde sonuçlanırsa da, 
bu raporların geciktiği, uzun, sıkıcı olduğu, yol göstermediği, kullanımının zor 
olduğu ve dikkate alınmadığı görülmüştür. 

Üçüncü orijin daha pozitiftir. Öğrenmede daha ucuz yöntemler 
geliştirilmiştir. Bu durum kalkınma profesyonelleri için acılı kesin bir gerçek 
olarak, kırsal halkın kendi hayatları ile ilgili birçok konuda bilgili olduğunu 
giderek anlaması ile olmuştur. Yerel teknik bilgi (indigenous tecnical 
knowledge) (ITK) olarak bilinen yöntemin, pratik amaçlar için değerli ve zengin 
olduğu artan bir ölçüde anlaşılmıştır. 

1970’lerin sonlarında, bu yöntemleri bulan ve kullanan profesyoneller, her 
ne kadar bu yöntemleri soru formu sörveylerinden daha çabuk ve ucuz bulsalar 
da, yaptıklarını yazmak konusunda, profesyonel saygınlıklarını yitirme 
korkusuyla çekinceli idiler. Bu kişiler, her ne kadar uygulamaları masraflı ve 
verimsiz de olsa, standart istatiksel normlara uyma konusunda kendilerini baskı 
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altında hissettiler. Rapor ve yayınlarında, geleneksel yöntemleri, kategorileri ve 
ölçümleri kullanmaya zorlandılar. Michael Collinson, tarımsal araştırma 
önceliklerini saptayabilmek için sadece bir hafta gerektiğini, fakat sonra bunu 
takiben formal bir sağlama sörveyi yapmaya zorlandığını yazmaktadır. Bu çok 
masraflı çalışma öncekini doğrulamıştır. Bu durum yerleşik düzeni ikna etmek 
için çok gereklidir. Bu ikna için araştırmacı tutucu olmaya zorlanmakta, süreç 
çok masraflı olmakta, yapılması gereken eylemler ise gecikmektedir (Collinson, 
1981). 

1980’lerde bazı yerlerde bu durum değişmeye başlamıştır. HKD diye 
bilinen yaklaşımlar ve yöntemler ailesi artan bir kabul görmüştür. Bu yaklaşımın 
kendi ilkeleri ve gücünün olduğu görülmeye başlamıştır. 1980’lerin başında 
özellikle istenilen zamanda, kısa sürede informasyon sağlamada HKD ucuz ve 
etkili olarak görüldü, ancak hala “ikinci en iyi” olarak görülüyordu. Fakat 
1980’lerin ortalarında, HKD yaklaşımlarının ve yöntemlerinin, usulünce 
yürütüldüğünde, giderek daha çok ve kaliteli informasyon sağladığı ve 
geleneksel yöntemlerle ulaşılamayan kavrayışlar getirdiği görülmüştür. Çok 
aceleci ve eleştirel olmadan yapılanlar hariç; HKD verimlik, geçerlilik ve 
güvenirlilik kriterleri açısından, geleneksel yöntemlere göre daha iyi bulunmaya 
başlandı. Birçok bağlamda ve birçok amaç için, HKD iyi uygulandığında, “ikinci 
iyi” değil “en iyi” olduğunu göstermiştir.  

HKD’nin yöntemlerini ve ilkelerini belirlemede birçok insan ve kuruluş yer 
almıştır. HKD’nin uygulama değeri anlaşılmış ve bunun altında yatan teori 
özetlenmiştir. Londra’da kurulu International Institute For Enviroment and 
Development’ın (IIED) daha sonra yaptığı yoğun eğitim, Afrika ve Asya'da 
yürüttüğü çalışmalar, yayınlar ve özellikle 1988’den sonra yayınladığı “RRA 
Notes“ (daha sonra PLA Notes adını aldı) ile HKD daha çok geliştirilmiş ve 
yayılmıştır. 

2.7. HKD’den KKD’ye Geçiş 

1980’lerin ortalarında “katılım” ve “katılımcı” sözcükleri HKD sözlüğüne 
girmeye başladı. Bu kavramların kırsal kalkınmada oldukça eski bir tarihi vardı. 
1970’lerin sonunda ve 1980’lerin başında Norman Uphoff ve arkadaşlarının 
önderliğinde Cornell Üniversitesi Rural Development Participation Review’i 
USAID desteğini kesinceye kadar yayınladı. Michael Cernea‘nın kitabı olan 
“Putting People First"de (Halkı En Öne Almak) (1985) katılım tekrar gündeme 
geldi. Khon Kaen uluslararası konferansında (1985) katılım HKD ile bağlantılı 
olarak konuşulmaya başlandı. Konferansta yedi tip HKD belirlenmiştir. 
Katılımcı HKD bunlardan biri idi. Bunda temel amaç olarak, dışarıdan gelenin 
katalizör rolü ile topluluğun duyarlılığını kışkırtması görülmüştür. Daha sonra 
1988’de katılımcı HKD, IIED ekibi tarafından, dört HKD metodolojisinden biri 
olarak listelenmiştir. Diğerleri araştırmacı HKD, konusal HKD, ve 
değerlendirme HKD'si idi (Mc Cracken et al., 1988). 

1988’de Kenya ve Hindistan'da paralel gelişmeler olmuştur. Kenya’da 
Ulusal Çevre Sekretaryası Clark Üniversitesi ile işbirliği içinde, Machakos 
Bölgesi'ndeki Mbusanyi Topluluğunda bir HKD yürütmüştür. Bu daha sonra 
Eylül ayında köy kaynakları geliştirme planına öncülük etmiştir (Kabutha and 
Ford, 1988).  Bu çalışma Katılımcı Kırsal Değerlendirme olarak tanımlanmış ve 
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yöntem iki el kitabında özetlenmiştir. 1988’de yaklaşık aynı tarihlerde Ağa Han 
Kırsal Destek Programı (Hindistan), katılımcı HDK’yi geliştirmek ile ilgilendi ve 
IIED’yi yardım için davet etti.  

Jennifer Mccracken Ağa Han Kırsal Destek Programına Eylül ve Ekim 
1988’de dört haftalık bir danışmanlık yapmıştır. Bu dönemde katılımcı hızlı 
kırsal değerlendirme üreticilerce ve program kadrosu ile iki köyde 
yürütülmüştür (McCracken, 1988). Değişik şekillerde hem Kenya hem de 
Hindistan deneyimleri KKD’yı anlamak ve geliştirmek için çekirdek olmuşlardır.  

Sonradan Hindistan’da bu konuda sivil toplum kuruluşları (STK) başta 
olmak üzere bir yenilik patlaması oldu. Bangalore’de merkezi olan sivil toplum 
kuruluşu MYRADA, 1990’ların başında merkez kadrosunu KKD konusunda 
eğitmiş ve diğer sivil toplum kuruluşları ile devlet kuruluşları için eğitimde 
önemli bir rol oynamıştır. Ağa Han Programı köylülerin KKD çalışmalarında 
bizzat kolaylaştırıcı (facilitator) olabildiklerini yeni imkânlar yaratarak 
göstermiştir. ACTIONAİD adlı Bangalore’deki kuruluş bir ağ çalışması rolü 
oynamıştır.  

2.8. KKD’nin Tanımı 

KKD halkın, yaşamlarının gerçeklerini, koşullarını analiz ederek, 
yapacakları eylemleri planlayabilmelerine, kararları uygulayarak bunları 
izlemeleri ve sonuçlarını değerlendirmelerine olanak veren bir gurup yaklaşım, 
yöntem ve davranışlar olarak tanımlanabilir. Yöntemleri HKD’den de evrilmiştir. 
Ondan farkı KKD‘nin yerel halkı güçlendirme süreçlerine ağırlık vermesidir. 
HKD ise, esas olarak yerel toplumun dışındakilerin (profesyonellerin) bilgi 
toplamak için kullandıkları bir araç olmaktadır. Hem HKD hem KKD kötü 
kullanım ile karşı karşıya gelmişlerdir. Birçokları kötü çalışmalar yapmışlar ve 
bunları KKD olarak etiketlemişlerdir. KKD katılımcıdır. Bunun anlamı dışardan 
gelenlerin insanları toplayıcı, katalist ve kolaylaştırıcı olmasıdır. Bunun da 
amacı, halka kendi araştırmalarını, soruşturmalarını ve analizlerini yapmalarına 
olanak sağlamaktır. HKD dışardan gelenlerin öğrenmesi amacını taşımaktadır. 
KKD ise yerel halkı; kendi analizlerini yürütme, çoğu zaman da planlayarak 
eyleme geçmeye muktedir kılmayı amaçlamaktadır. Uygulamada HKD ile KKD 
arasında bir geçiş bulunmaktadır. Bu yöntemlerin tanımlanması ile anlaşılabilir. 
Doğrudan gözleme, yarı biçimlenmiş görüşmeler gibi bazı yöntemler HKD’de 
vurgulanmıştır, fakat bunlar iyi bir KKD’nin de yaşamsal bir kısmını 
oluşturmaktadır. Diğer yöntemler örneğin, halkın kendi haritalarını yaptığı 
katılımcı haritalama ve katılımcı diyagram çizme KKD’de vurgulanmıştır. Fakat 
HKD’de de kullanılabilir. 

2.9. KKD’nin İlkeleri 

Hem HKD hem KKD için iyi bir uygulama, uygulayıcılar ve 
kolaylaştırıcıların bazı temel ilkelere uymalarını gerektirir. Bunların bir kısmı 
ortaktır. Bir kısmı ise ek olarak KKD’de vurgulanmıştır. Bu ilkelerin çoğu 
uygulama içinde oluşmuştur. Neyin işlediği, neyin işlemediği ve niçin böyle 
olduğu tartışılarak ilkeler oluşmuştur Chambers, 1992). 

 



 
319 

2.10. HKD ve KKD’nin Paylaştığı İlkeler 

 Öğrenmenin tersine çevrilmesi: Doğrudan kırsal halktan, yerinde, 
yüz yüze öğrenilir. Yerel fizik, teknik ve sosyal bilgi kazanılır. 

 Hızla ve gelişen bir şekilde öğrenme: Yazılı bir programı takip 
etmeden, öğrenme sürecinde uyumlar yaparak öğrenilir. Bilinçli 
soruşturma, yöntemlerin esnek kullanımı, fırsatlardan yararlanma, 
doğaçlama ve bilgiyi çapraz kontrole tabi tutarak öğrenilir. 

 Yanlılıkları dengeleme: Kırsal kalkınma turizmini dengelemek için 
gevşemiş olarak, acele etmeden, nutuk atma yerine dinleyerek, yeni 
konulara geçme yerine konuları yoklayarak, dayatmayarak, yoksullar 
ve kadınları işin içine katarak, onların ilgi ve önceliklerini öğrenerek 
davranılır. 

 İnformasyonda optimizasyon: Gerekli olan informasyonun elde 
edilmesinin göreli maliyeti ile bunun miktarı, ilgili olması, uygunluğu 
ve zamanlılığı arasında bir denge kurulmalıdır. Bu ilke “optimal 
bilgisizlik” (optimal ignorance) olarak da adlandırılabilir. Bu neyin 
öğrenilmesinin değmeyeceğini bilmek ve uygun düzeyde kesinlilik 
anlamına gelir. Gerektiğinden daha fazla ölçme yapmak gereksizdir. 
Keynes’in şu sözü meşhurdur: “Yaklaşık olarak doğru olmak, 
kesinlikle yanlış olmaktan daha iyidir”. 

 Sac ayağı oluşturma (triangulation): Birden fazla yöntem, bilgi 
kaynağı, soruşturmacı ve/veya disiplin kullanarak çapraz kontrol 
yapılır. 

 Farklılaşmayı aramak: Bu ortalamalar yerine farklılaşmayı arama ile 
ifade edilir. Avusturalya’da “maksimum farklılık veya farklılığı 
maksimize etmek ve informasyon zenginliği" olarak tanımlanmıştır. 
Bu istatiksel olmayan bir şekilde örnekleme yapmayı içerebilir. 
Çapraz kontrolün ötesine geçerek, çelişkileri, anormallikleri ve 
farklılıkları araştırmayı gerektirir.  

KKD’de vurgulanan ek ilkeler ise şunlardır: 

 Kolaylaştırma: Bu kırsal halkın kendisinin araştırması, analiz etmesi, 
sunması ve öğrenmesini kolaylaştırmadır. Böylelikle halk sonuçları 
sunar, sahip çıkar ve böylece öğrenir. Bu durum “sopayı (kalemi 
veya tebeşiri) halkın eline verme” (handing over the stick) şeklinde 
ifade edilmektedir. Bu, dışardan gelen birisinin, bir süreci başlatması 
ve sonra geriye oturması veya uzaklaşması, karşılıklı görüşme 
yapmaması, süreci kesmemesidir.  

 Öz eleştirel farkında olma ve sorumluluk: Bunun anlamı 
kolaylaştırıcıların sürekli olarak kendi davranışlarını incelemeleri ve 
daha iyi yapmaya çalışmalarıdır. Bu hatayı kucaklamayı içerir. Hata 
daha iyisini yapmayı öğrenmek için bir fırsat olarak görülüp kabul 
edilmelidir. Herkes, her zaman en iyi olacak şekilde kendi 
değerlendirmelerini yapmalıdır. Bunun anlamı, kişinin bir el kitabına 
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veya katı kurallara bağlanmak yerine, kişisel sorumluluğu kabul 
etmesidir. 

 Paylaşma: Kırsal halkın kendi arasında, onlarla kolaylaştırıcılar 
arasında, değişik kolaylaştırıcılar arasında informasyon ve 
düşünceleri paylaşmak, arazi kamplarını paylaşmak, değişik 
kurumlar arasında eğitim ve deneyimleri paylaşmak olarak 
düşünülmektedir.  

Bütün bu ilkeler, insanların uygulamada kullanacakları şeyler olduğundan 
davranışsaldır. HKD ve KKD arasında paylaşılanları daha çok epistomolojikdir 
(bilgi felsefesine ait). Ancak, KKD’ye ait olanlar daha bireyseldir. Bu farklılık, 
HKD’deki profesyonellerin (yayımcı, konu uzmanları, araştırmacılar, kalkınma 
uzmanları) kırsal halkla etkileşimdeki davranış ve eğilimlerine verilen önemi 
ortaya koymaktadır. 

2.11. HKD’de Kullanılan Yöntemler 

Aşağıda kullanılan yöntemlerden bazı örnekler verilecektir. 

Görsel analizler: 

 Katılımcı haritalama ve model yapma (kaynak haritası ve sosyal 
harita vb.) 

 Hava fotoğrafları analizi 

 Mevsimlik takvimler 

 Günlük ve aktivite profilleri 

 Tarihsel profiller ve trend analizleri 

 Zaman grafikleri ve kronolojiler 

 Matris puanlama  

 Tercih sıralaması 

 Venn ve ağ diyagramları 

 Sistem ve akış diyagramları 

 Daire diyagramları 

Görüşme ve Örnekleme: 

 Yarı biçimlenmiş görüşmeler 

 Kesit yürüyüşleri ve gurup yürüyüşleri  

 Varlıklılık sıralaması 

 Doğrudan gözlem  

 Odak gurupları 

 Anahtar bilgi sağlayıcılar 

 Etnotarih ve olası gelecekler 
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 Matrisler 

 Geleneksel uygulamalar ve inançlar 

Grup ve Takım Dinamikleri 

 Takım anlaşmaları 

 Tartışma oturumları  

 Hızlı rapor yazımı 

 İşlere katılım (yerel etkinliklerde yer alma) 

 Paylaşılmış sunuşlar 

 Notlar ve günlükler 

2.12. KKD’nin Bulguları (Chambers, 1992) 

a) Köylülerin bilgi düzeyi ve başarma güçleri: Köylüler dışardan gelenlerin 
tahmin edemeyeceği ölçüde, harita çıkarma, model yapma, sayısallaştırma, 
tahmin etme, sıralama, derecelendirme ve diyagram yapmada, büyük beceriye 
sahiptirler. Eğitimsizler bile bu beceriyi göstermişlerdir.  

b) Rahat, dostça ilişkiler: Dışardan gelenlerle kırsal halk arasında rahat 
ve dostça ilişkiler sürecin başlarında kurulmalıdır ve kurulabilir. Kır kökenli bir 
profesyonel dahi bu ilişkiyi otomatik olarak kuramayabilir. Aynı şekilde bu 
ilişkiler için, antropologların yaptığı gibi, köyde çok uzun süre yaşamak da 
gerekmez. 

c) Diyagram çizme ve görsel paylaşım: Diyagram çizme ve görsel 
yaklaşım birçok KKD çalışmasında ortak elamanlardır. Bir soru formu 
sörveyinde, bilgi dışarıdan gelen tarafından derlenir. Görüşülen kişinin 
sözlerinden kâğıt üzerine bilgi aktarılır. Bu bilgi anket yapanın malı olur. 
Öğrenme tek taraflıdır. Bilgi kişisel ve özeldir. Sınanamaz ve anket yapan 
tarafından sahiplenilir. Tersine; bir harita, model, diyagram veya birimlerin (taş, 
tohum, küçük meyveler vb.) sıralama, puanlama, sayma, sayısallaştırma için 
kullanılmasındaki görsel paylaşım ile, var olan herkes ne yapıldığını görebilir, 
işaret edebilir, tartışabilir, değiştirebilir. Herkes birbirini çapraz kontrole tabi 
tutar ve düzeltir. Öğrenme artan şekilde gelişir. Bilgi; görülebilir, yarı-geçici ve 
kamusaldır, kontrol edilebilir, sınanabilir, eklenebilir, katılanlarca 
sahiplenilebilir. 

d) Aşamalanma: Katılımcı yöntemler aşamalıdır. Örneğin katılımcı 
haritalama ile köylüler bir değil, birkaç harita çizerler. Bunlar böylece daha 
ayrıntılı ve yararlı olur. Yeni ve tamamlayıcı bilgi sunulur. Katılımcı bir kaynak 
haritası, kesit yürüyüşleri yapmak için kullanılabilir. Kesit yürüyüşleri ise 
problem ve fırsatların belirlenmesi ve tartışılması için kullanılır. Bunları da 
listeleme ve seçeneklerin sınırlanması aşaması takip eder. 

e) Dışardan gelenlerin eğitimi ve tekrar uyumlaştırılması: Bu eğitim çok 
değişik uzunluklarda olabilmektedir. Yüz yüze eğitim esastır. Dershane 
öğrenmede kısıtlayıcıdır. Dışarı ve arazi özgürleştirir. Bu durum dışardan 
gelenler için, eğitiminde algılama ve eylemde değişiklikleri kolaylaştırmaktadır. 
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Nutuk atma yerine dinleme, gelişen bir yöntemle öğrenme, hataları kucaklama, 
öz eleştiri yapabilme, kendi kendine katılımcı olma gereklidir. Dışardan 
gelenlerin bazıları özellikle de katı formal profesyonel eğitim alanlarda, bu 
eğitim travmatik olabilir. 

f) Paylaşma ve KKD’nin yayılması: KKD uygulamada üç temelde 
anlaşılır. Yöntemler, davranış ve eğilimler ve üçüncü olarak paylaşımdır. Önce, 
yöntemler en önemli görülür. Sonra dışardan gelenlerin davranış ve eğilimleri 
asıl unsur olarak görülür. Son olarak KKD bilgilerinin paylaşılması artan öneme 
sahiptir.  

Katılımcı Kırsal Değerlendirmenin yöntemlerinin anlaşılması amacıyla 
Halilbeyli çalışmasından bazı uygulamalar aşağıda verilmiştir (Özkaya ve ark., 
1988). Daha geniş bir bilgilenme için www.tayfunozkaya.com sayfasındaki 
kitaplar incelenebilir.  

3. HAYVAN HASTALIKLARI ve ŞAP 

Bu oturuma on üretici katılmıştır. Katılımcılığı zorlaştıracağı endişesi ile 
daha fazla kişi düşünülmemiştir. Katılımcılar, küçük bir oda (köyün spor 
kulübünün odası) olan toplantı yerinde duvara dayanmış sandalyelerden bir 
çember oluşturacak şekilde oturmuşlardır. 

Bu ilk oturumun konusu olarak; daha önce yapılan anketlerde en önemli 
problem olarak belirtilen şap sorunu seçilmiştir. Oturum öncesi araştırma ekibi 
tarafından hazırlanan matrisler, büyük beyaz kâğıtlara çizilmiş ve duvara 
asılmıştır. Üreticilerden biri elinde önce kurşun kalem ve silgi ile, daha sonra 
afiş kalemi ile, matrisleri bütün üreticilerin katkısı ve uyarıları ile doldurma 
görevini üstlenmiştir. 

 
Tablo 1. Yıllara Göre Hayvan Hastalıkları ve Görülme Sıklıkları Matrisi 

HASTALIK 1994 1995 1996 1997 1998 

Şap 
%20 

 
  %15  

%90 

Veba 
 
 

%30  %5  

Mastitis 
%60 

 
%60 %60 %60 %60 

Pastorella* 
%20 

 
%20 %60 %50 %15 

IBR** 
 
 

%20    

* üreticiler öksürük de demektedirler. ** üreticiler libere demektedirler. 

 

Matris son beş yıl için doldurulmuştur (Tablo 1). Düşey başlıkta 
hastalıklar üreticinin bildiği şekilde yazılmıştır. Bütün üreticilerin katılımı ile 
hastalıkların görülme yüzdelerini gösterecek şekilde çizgiler çizilerek, 15-20 
dakika içinde birinci matris tamamlanmıştır. Bu matristeki bilgilerin anketlerle 
saptanması çok uzun zamanı gerektirmekte ve daha az doğru bilgi elde 
edilmektedir. Çünkü bazı hastalıkların resmi makamlara bildirilme 
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zorunluluklarının olması ve bunun her zaman yerine getirilmemiş olması, 
anketlerde birey olarak çiftçileri doğru bilgi vermekten caydırabilmektedir. 
Ayrıca, üreticilerin ve profesyonellerin durumu daha iyi görmeleri, tartışmalarla 
herkesin yeni bilgilere ulaşabilmesi, üreticilerin eylemlere karar verebilmesi de, 
KKD yaklaşımının anket yöntemine olan üstünlükleridir. 

İkinci matriste şap ile ilgili ayrıntılı konular birlikte incelenmiştir. Önceden 
düşünülmüş bazı konularla ilgili matris satırları, zaman yetersizliği veya 
gereksiz olması nedeniyle boş bırakılmıştır. Tablo 2, oturumda işleyen ve 
üzerinde tartışılanları göstermektedir. KKD çalışmalarında önceden 
tartışmaların nasıl yürütüleceği üzerinde yeterince düşünülmeli, hazırlık 
yapılmalı ancak hata yapmaktan da çekinilmemelidir. 

 
Çizelge 2. Şapla İlgili Bilgi Matrisi 

YILLAR/ 
ÖZELLİKLER 

1994 1995 1996 1997 1998 

Görülme 
oranı 

%20   %15 %90 

Görüldüğü 
aylar 

Ekim- 
Kasım 

aynı aynı aynı aynı 

Alınan 
önlemler 

Kireçle 
dezenfeksi

yon 

aynı aynı aynı aynı 

Aşılama 
oranı 

%90 %60 %60 %60 %50 

Hangi aşılar Yerli 
 
 

İthal Yerli İthal Yerli İthal Yerli İthal Yer    İthal 

Gelir kaybı %8 yok yok 1998’den 
daha az 

%40 

  

Satırların bazıları oturum sırasında üreticiler tarafından isimlendirilmiştir. 
İkinci matris doldurulurken yoğun tartışmalar olmuştur. Bu sırada karşılıklı 
olarak birçok şeyin öğrenildiği gözlenmiştir. Bu çalışmada en önemli 
noktalardan birisi de, üreticilerin nasıl düşündüğünün öğrenilmesidir. Üreticiler 
şap konusunda; aşıların etkisiz olduğu, soğuk zincirin aksadığı, aşının 
hayvanlarda yayılmış virüsün tipine uymadığı gibi, birçok hipotezler ortaya 
atmışlardır. Üreticinin nasıl düşündüğü bilinmeden hiç bir şey 
yapılamayacağından, KKD’nin bu sorunu aşmada en iyi yaklaşım olduğu 
görülmüştür. Şap konusunda nelerin yapılacağı görüşülmüş, İlçe Tarım 
Müdürlüğünden katılan ziraat mühendisi, araştırmacılar ve üreticiler arasında 
karşılıklı saygı, anlayış ve işbirliği ruhunun geliştiği görülmüştür. Toplantı 
sonrası şap konusunda daha yeterli bilgiler toplanması, İl ve İlçe Tarım 
Müdürlükleri ile görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Ertesi gün Şap Enstitüsü ile 
kurulan diyalog ile, köyde bir eğitim çalışmasının yapılabileceği anlaşılmıştır. 
Her ne kadar bu ilk oturum, şap konusunda her şeyin çözümleneceği bir bilgi 
aktarma toplantısı olarak düşünülmemişse de, KKD yaklaşımını az çok 
öğrenmiş bir veterinerin katılmış olmasının yarar getireceği görülmüştür. 
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Bundan sonraki her toplantıda, bir konu uzmanının bulunmasının yararlı 
olacağı görülmüştür. 

Buna göre, KKD çalışmasını tarım alanında yapan kurumların, diğer 
kurumlarla ilişki kurup, çalışmaları birlikte götürmeleri yararlı (hatta zorunlu) 
görülmüştür. Ancak bu yaklaşım, hiçbir zaman KKD oturumu ertesi hemen 
teknoloji transferi yapma anlamına gelmemelidir. Eylemleri üreticiler düşünmeli, 
karar vermeli ve harekete geçmelidir. Kolaylaştırıcılar bu işi hızlandırabilirler. 

Şap konusu ileriki haftalarda sürekli gündemde kalan bir sorun olmuştur. 
Şap Enstitüsünden gelen uzmanlar konferans vermişler, marazi madde 
alınarak, Şap Enstitüsüne gönderilmiş ve tip tayini yapılmış, bütün bunların 
sonucu aşılama oranı yükselmiştir. Konunun çözümünü güçleştiren etkenler 
arasında, ilgili mevzuatın var olan koşullarda oldukça eskimiş olması yer 
almaktadır. 

Oturumlar her hafta aynı gün ve saatte başlamasına karşın -ortaklaşa 
kararlaştırılarak değiştirilebilmiştir- oturum gününden bir gün önce veya beş altı 
saat önce, katılımcılara telefonla haber vermek gerekmiştir. Bu önlem katılımı 
arttırmıştır. 

4. DOĞAL KAYNAKLAR VE TARIM HARİTASI 

Bu oturumun başında, daha önce bir üreticiye verilen süt yemi 
rasyonunun uygulama sonuçları üzerinde tartışılmıştır. Üretici, sonuçtan çok 
memnun olduğunu belirtmiştir. Ancak, rasyonun bütün süt üreticilerince 
uygulanamayacağı, çünkü çoğu üreticinin, yem yapmak için kullanılacak 
ekipmanlara sahip olmadığı oturuma katılan üreticiler tarafından dile 
getirilmiştir. Buna karşın, verilecek bir besi yemi rasyonunun, kısa bir süre 
içinde bütün besicilerce uygulanacağı belirtilmiştir. Üreticilere önceden 
hazırlanan bir besi yemi rasyonu önerisi verilmiştir. Rasyon, afiş olarak 
hazırlanmış ve kooperatife asılmak üzere kooperatif başkanına verilmiştir. 

Yine toplantı öncesi, gelecek hafta köyde yapılacak olan şap konferansı 
ile ilgili hazırlıklar, tarımsal faaliyetler yoğunlaşmaya başladığı için, oturum 
zamanının değiştirilmesi gibi konular da görüşülmüştür. 

Bu kısa görüşmenin ardından, oturumun konusu olan köyün doğal 
kaynaklar ve tarım haritasının çizilmesine geçilmiştir. Duvara büyükçe boş bir 
kağıt asılarak, yönleri işaretlenmiş ve katılımcılar haritayı çizmeye davet 
etmişlerdir. Katılımcılara, "Köyünüze helikopterden bakılsa nasıl görünür?" 
şeklinde bir soru yöneltilmiş ve her oturumda olduğu gibi kalem yine bir 
üreticiye verilmiş diğer tüm üreticilerin de yönlendirmesi ile köyün genel bir 
haritası çizilmiştir. Çizim sırasında önce kurşun kalem kullanılmış, herkes 
onaylayınca afiş kalemi ile renklendirilerek tamamlanmıştır. Bu oturumda, 
yüksek düzeyde aktif katılım gerçekleşmiş, eline kalem almayan üretici 
kalmamıştır. Haritanın çizilmesinde kolaylık olması için, önce ana yollar ve 
derelerin çizilmesine karar verilmiştir. Üreticiler daha sonra özellikle topraktan 
yararlanma şekline göre, arazileri iki kısma ayırmışlar ve aradaki sınırı oldukça 
kesin bir şekilde göstermişlerdir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Halilbeyli Köyünün Doğal Kaynaklar ve Tarım Haritası 

 

Diğer ülkelerdeki benzer çalışmalardaki gibi, üreticiler toprağı 
sınıflandırmada, bu topraklardan yararlanılma yönlerini (üretim deseni, 
yerleşim alanları vb.) esas almışlardır. Bu arada toprak yapısı ile ilgili bilgiler de 
üreticiler tarafından verilmiştir. 

Köy arazisinin güney kısmının zeytin, bağ, kiraz üretimine ayrıldığı 
görülmüştür. Burası çakıllı, süzek ve taban suyuna bitkilerin ulaşabildiği bir 
kesimdir. Her yeri sulanmamakla birlikte, kuzeydeki kısım gibi burada jeolojik 
hardpen (geçirimsiz sert tabaka, pulluk tabanı) yoktur. Dolayısıyla, çok yıllık 
bitkiler sulanmadan yetişebilmektedir. Güney kesimin %90’ı çok yıllık bitkiler, 
%10’u ise buğday, arpa vb. tek yıllık bitkilerin üretimine ayrılmıştır. Köyün 
kuzeyindeki arazilerde ise daha çok buğday, arpa, fiğ ekilmekte, bu arazilerin 
%10’unda ise artezyenlerden çıkarılan su ile yetiştirilen ve bağ, erik, badem ve 
kiraz üretimine ayrılmış adalar halinde arazi parçaları bulunmaktadır.  

Harita üzerinde ahırlar, tavuk kümesleri, köye ait sondaj ve sulama 
ağının ulaşabildiği alanlar katılımcılarla işaretlenmiştir. Bu arada yapılan 
tartışmalardan, tavuk kümeslerindeki gübreden yararlanılmadığı, çevre kirliliği 
yaptığı ortaya konmuş, tavuk gübresinin besi sığırlarında yem olarak da 
kullanılabilme olanağı tartışılmıştır. 

Ayrıca, su darlığı karşısında damlama sulamanın denenebileceği de 
gündeme gelmiştir. Toplantının uzamasına karşın, sıkılan, ayrılmak isteyen 
olmamıştır. Toplantının ardından bir katılımcının besi barınağına gidilmiştir. 
Toplantıya katılan konu uzmanı (zooteknist) üreticiye bazı önerilerde 
bulunmuştur.  
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ALGILAMA (Perception) 

Duyu organlarına gelen (çarpan), insanın çevresindeki nesnelerin, 
olayların ve uyarıcıların farkına varılması, ayırt edilmesi ve öğrenilmesi 
sürecidir. 

ANTROPOLOJİ (Anthropology) 

İnsanbilim olarak da adlandırılan antropoloji, insanın biyolojik olarak 
kökeni ve toplumların sosyo-kültürel gelişimlerini inceleyen bilim dalı. Diğer bir 
tanımlamaya göre, insanoğlunun fiziksel özellikleri, kültürü ve ırkını inceleyen 
bir bilim dalıdır. Tarımsal yayım, fizikî ve kültürel antropolojiyi farklı olarak ele 
almakta ve daha çok kültürel antropoloji üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Antropoloji bilimi önceleri yazılı olmayan kültürler üzerinde çalışırken, 
günümüzde bu kültürlerin gözden kaybolmasıyla, sanayileşmiş toplumların 
incelenmesine doğru yönelmiştir. 

ARAŞTIRMA (Research) 

Bir konunun belirlenen amaçlar doğrultusunda belirli yöntem ve 
tekniklerle incelenmesidir. 

Alan Araştırması (Area Study, Field Research) 

Bir olayın ya da durumun, içinde yer aldığı bütünlükten koparılmadan ve 
doğallığını bozacak bir deneysel yaptırım uygulamadan belirli, somut örnekler 
özelinde incelenmesidir (Saha araştırması). 

Araştırma Evreni (Population) 

Araştırma ya da gözlem alanına giren birey ya da objelerin tümüdür. 
Araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanların bütünü. 

Benimseme Araştırmaları (Adoption Research) 

Bir toplumun üyelerinin yenilikleri benimseme durumlarını inceleyen bir 
araştırma türüdür. 

Değerlendirme Araştırması (Evaluation Research) 

Tarımsal yayımda değerlendirme yapılırken, bilimsel metotların 
kullanılmasıyla yapılan bir araştırma şeklidir. 

Deneysel Araştırma (Experimental Research) 

Araştırma çerçevesini, bireyler veya grupları etkileyen belirli değişkenleri 
bir grup üzerinde uygulayarak (deney grubu) ve diğerinde (kontrol grubu) 
uygulamadan, sonuçların ölçülmesine dayanan bir araştırma türüdür. 
Araştırmanın sonuçları, araştırmanın başlangıcında ve sonrasında deney ve 
kontrol gruplarının durumlarının karşılaştırılması ile ortaya konulmaktadır. 

Eylem Araştırması (Action Research) 

Amacı sadece sosyal bir problemin daha iyi belirlenmesi olmayan, aynı 
zamanda çözümünün ortaya konulmasına çalışan bir sosyal araştırma 
biçimidir. 
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Görgül Araştırma (Empirical Research) 

Olguları doğrudan gözlemleyerek, bilgi toplamaya dayanan bir araştırma 
türüdür. 

Uygulamalı Araştırma (Applied Research) 

Bu tür araştırmalar, bir var sayıma dayanmadan, bir var sayımı sınama 
kaygısı olmadan, sonuçlarını hemen yaşama geçirmek amacıyla yapılan 
araştırmalardır. Toplumsal yaşamın gereksinmelerini karşılama ana amaçtır. 

Yayılma Araştırmaları (Diffusion Research) 

Bir toplumun üyeleri arasında genel olarak yeniliklerin yayılmasını 
inceleyen araştırma biçimidir. Bu araştırmalar genellikle benimseme 
araştırmaları ile birlikte yürütülmektedir. 

ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ (Agricultural Research Institutions, 
Experimental Stations) 

Tarımla ilgili konularda yeni teknolojilerin üretildiği veya mevcut 
teknolojilerin geliştirildiği yerlerdir. Ayrıca bu kuruluşlarda başka kuruluşlarda 
geliştirilen tarımsal teknolojilerin ülke koşullarında geçerliliği de sınanmaktadır. 
Araştırma enstitülerinde uygulamalı olarak yürütülen tarımsal araştırmalar, 
yayım ile araştırma arasında etkin bir iletişim bağının kurulmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

Tarımsal araştırmalar bir ölçüde üniversitelerde de yerine getirilmektedir. 
Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi yayım-araştırma-çiftçi 
modelinin uygulanmadığı ülkelerde üniversitelerin doğrudan çiftçilerin 
problemlerinin çözümüne yönelik araştırmalar yapması güçtür. 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (Research and 
Development) 

Uzman araştırmacıların sorumluluğunda, geliştirilmiş bilginin denemeli 
uygulaması ile ele alınan problemin çözümünde etkili olabilecek nitelikte, 
geçerliliği sınanmış somut ürünler geliştirmeyi amaçlayan araştırmalardır. 

BASMAKALIP YARGI (Stereotype) 

Haberleşmede insanın bir gruba ilişkin değişmez izlenimini dile getiren bir 
terimdir. Birey tek tek kişilere ilişkin algılamalarını bu izlenim aracılığıyla yapar. 
Basmakalıp yargılar çoğunlukla olumsuzdur (kadınların saçı uzun, aklı kısa 
gibi) ama olumlu da olabilirler (Japonlar çok çalışkandır gibi) (Mutlu, 1994). 

BEKLENMEDİK KAR (Windfall Profit) 

Yenilikler bazı bireyler için diğer bireylere oranla daha işlevsel olabilir. 
Yenilikler bir toplumda kimi bireyler için , diğer bazı bireylerin zararına olacak 
şekilde, olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bir toplumda yenilikleri ilk uygulayan 
kimseler olarak yenilikçiler sık sık çeşitli kazançlar sağlarlar ki, bu 
“beklenmedik kâr” olarak adlandırılır. Beklenmedik kâr, bir sosyal sistemde 
(toplumda) yenilikleri ilk benimseyenlerin kazandığı özel bir avantajdır. 
Yenilikleri ilk benimseyenlerin genellikle birim maliyetleri düşüktür ve toplam 
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üretime ilaveleri ürün fiyatına çok az etki etmektedir. Fakat toplumdaki tüm 
bireyler yeniliği (örneğin yeni bir tohumluğu) benimsediği zaman, toplam üretim 
ve/veya verimlilik artar ve ürün fiyatları genellikle düşer. Bu durum, düşük 
maliyet avantajını dengeler. Toplumdaki diğer bireyler yeniliği benimseyene 
kadar, yenilikçiler başka bir yeniliği çoktan benimsemişlerdir (Rogers, 1983). 

BİLGİ (Knowledge) 

Bir kavramın kapsadığı öğelerin içyüzü ve bütünüdür. Bilgi yaşadığımız 
dünyanın açıklanması ile ilgili görüşlerdir. 

BİLGİ FARKLILIĞI (Knowledge Differences) 

İnsanların deneyimlerinin birbirlerinden farklı olmasına bağlı olarak, 
görüşlerinin de farklı olmasının bir sonucudur. Bu farklılık günlük ve bilimsel 
bilgi veya teknik ve sosyal bilgi arasındaki farklılıktan oluşur. 

BİLGİ DEĞİŞİMİ (Knowledge Change) 

Bireyin diğer kişi ya da kurumlar tarafından bilinçli olarak etkilenmesinin 
sonucunda, mevcut bilgilerinde meydana gelen değişimi ifade etmektedir. 
Ayrıca bilgi değişimi, bireyin yeni deneyimleri kazanmasına da bağlıdır. 

BİLGİ TRANSFERİ (Knowledge Transfer) 

Bilginin bir insan ya da kurumdan diğerlerine geçmesi için yapılan 
çalışmaları kapsayan bir süreçtir.  

Bilgi aktarımı incelenirken, buna katılanlar arasındaki bilgi ve deneyim 
farklılığı, kullanılan yöntem, bilginin içeriği, bunun arkasındaki neden ve etkileri 
üzerinde önemle durulmalıdır. 

BİRİNCİL KAYNAK (Direct Source) 

İlk elden toplanan verileri içeren kaynak. Örneğin, bir anket uygulaması 
ile yüz yüze çiftçilerle görüşülmesi sonucu elde edilen veriler. 

ÇEVRE (Environment) 

Su, hava, toprak, yaşayan tüm organizmalar ve bunların kendi 
aralarındaki etkileşimlerini kapsayan bir bütündür.  

Tarımsal yayımın konu alanları içinde kırsal alanlarda çevrenin 
korunması ve geliştirilmesi için çalışmaların yapılması da bulunmaktadır. Bu 
konuda çiftçilerin aydınlatılması, bilinçlendirilmesi ve kendilerine düşen 
görevleri gönüllü olarak yerine getirmesi için tarımsal yayım önemli katkılar 
sağlamalıdır. 

ÇİFTÇİ KURULUŞLARI (Farmers’ Organization) 

Gelişmiş ülkelerdeki çiftçiler, ortak ilgi alanlarında kendilerine hizmet 
etmek amacıyla bir araya gelerek çiftçi kuruluşları oluşturmaktadırlar. Bu 
kuruluşların faaliyetleri arasında kendi sorunlarının çözümü için hükümete 
baskı yapmak, bilgi sağlamak ve eğitim görmek, üretim verimliliğini artırmak, 
sulama birlikleri kurmak, ürünlerini pazarlamak, girdi ve kredi sağlamak 
amacıyla kooperatifler kurmak vb. sayılabilir. Böyle organizasyonlar gelişmiş 
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ülkelerin tarımlarında önemli rol oynarlar. Az gelişmiş ülkelerde böyle 
organizasyonlar ya hiç bulunmaz ya da etkin olamazlar. Bunların çoğu kâğıt 
üzerinde çiftçi kuruluşlarıdır, fakat gerçekte daha çok hükümete bağlı 
kuruluşlar gibidir. Etkili çiftçi kuruluşlarının kurulması, en az gelişmekte olan 
ülkelere bilimsel üretim tekniklerinin girmesi kadar önemlidir. Yayım teşkilâtları, 
çiftçilere kendi kendilerine nasıl etkili bir şekilde organize olacaklarını 
öğretmede önemli bir rol oynar. Ancak bunun için hükümetin politik desteği 
gereklidir (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). 

ÇİFTLİK SİSTEMLERİ ARAŞTIRMASI (Farming System Research: 
FSR) 

Çoklu bilimsel disiplinleri içeren bir ekip tarafından iletilen tarımsal 
araştırma sonuçlarının, mevcut işletme sistemlerinde yapacağı olası etkileri ve 
sonuçlarını değerlendiren uygulamalı bir yaklaşımdır. FSR’ın başlıca aşamaları 
şunları içerir: 

 Belirli bir bölgede yaşayan, göreceli olarak aynı özellikleri taşıyan 
çiftçi gruplarının belirlenmesi, 

 Bu grubun problem ve olanaklarının belirlenmesi, 

 Grubun koşullarına uygun yeni teknolojilerin tasarlanması 

 Bu yeniliklerin işletme denemeleriyle test edilmesi, sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve başarı ile sonuçlanan yeniliklerin o bölgede 
daha fazla çiftçiye yayılması için önerilerde bulunulması (Shaner et 
al., 1982; Reijntjes, 1992). 

FSR, Çiftçi Şartlarındaki Araştırmalar (OFR)’a dayalı olarak geliştirilen 
yayım önerilerinin çiftçilere sunulmasını içeren bir tarımsal yayım yaklaşımıdır.  

ÇİFTÇİ ŞARTLARINDA ARAŞTIRMA (On Farm Research: OFR) 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çiftçilere uygun teknolojilerin 
geliştirilmesinde bir araştırma yöntemi olarak ortaya atılmıştır. Çiftçi Şartlarında 
Araştırmaların yapılmasının nedenleri arasında, araştırma kuruluşlarında 
geliştirilen teknolojilerin çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmaması, 
üretilen teknolojilerin çiftçilerin mevcut kaynak yapısına uygun düşmemesi ve 
teknolojinin üretildiği şartlarla kullanılacağı şartların birbirinden farklı olması 
sayılabilir. Bu araştırma programı teşhis (durum saptama) aşamasıyla başlar. 
Bu aşamada, çiftçilerin hali hazırda uyguladığı tarım teknikleri ve problemleri 
belirlenir. Bu aşamada araştırıcıların yayımcılar tarafından desteklenmesi 
gerekir. Araştırıcılar ile yayımcılar iyi bir diyalog içine girmeli ve bu çalışmaları 
beraberce yürütmelidirler. Programda ikinci olarak plânlama aşaması yer 
almaktadır. Bu aşamada araştırıcı bölgede üretimi kısıtlayıcı faktörleri önem 
sırasına koyar ve en önemli olandan başlayarak problemi çözmeye yönelik 
araştırmaların plânlamasını yapar. Üçüncü aşamada (deneme) problemleri 
çözmeye yönelik plânlanan denemeler çiftçi şartlarında yürütülür. Bu 
araştırmalar deneysel araştırma özelliğindedir. Dördüncü aşamada 
(değerlendirme) denemelerden elde edilen sonuçlar agronomik, istatistiksel ve 
ekonomik açıdan değerlendirilir. Ayrıca çiftçilerin de uygulamalar hakkındaki 
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görüşleri alınır. Bütün bunlardan sonra son aşamada (öneri) oluşturulan 
öneriler çiftçilere gösterilir (örneğin demonstrasyon yapılarak). 

ÇOK ARAÇLI İLETİŞİM YAKLAŞIMI (Multi Media Approach) 

Bir yayım programında çok sayıda, farklı iletişim araçları 
kombinasyonunun bir arada kullanılmasıdır. Bu yaklaşım farklı kitle iletişim 
araçlarının, farklı özelliklerinin birbirlerini tamamlayıcı ve daha etkili olacağı 
görüşüne dayanmaktadır. 

DAVRANIŞ VE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ (Behevior and Behevior 
Change) 

Bir bireyin herhangi bir konudaki mevcut davranışı, o anda sahip olduğu 
araçların (ekonomik potansiyel), o konudaki bilgisinin ve tutumunun bir 
ürünüdür. Mevcut davranışın değişimi ise, bireyin sahip olduğu araçlarında, 
bilgisinde veya tutumunda meydana getirilecek değişimle olasıdır. Eğer bu 
davranış değişimi bir eğitim programı ile gerçekleştirilecekse, araçların 
değişimi söz konusu değildir. Yeni davranış, uygulama için gerekli bilgilerin 
verilmesi ve bu davranış için olumlu bir tutum yaratılması ile sağlanır. Burada 
unutulmaması gereken nokta, mevcut araçların yani ekonomik potansiyelin, 
yeni davranışın benimsenmesi için yetersiz olmaması zorunluluğudur (Taluğ ve 
Tatlıdil, 1993). 

DEĞERLER (Values) 

Bir grubun üyelerinin güçlü, olumlu duygusal bağlılığa sahip oldukları 
genelleşmiş ve soyut davranış prensipleridir. Değerler, belirli eylem ve 
amaçların nasıl olması gerektiğinin yargılanması için bir ölçü olarak kullanılır 
(Van Den Ban and Hawkins, 1988). 

DEĞER YARGISI (Value Judgement) 

Bütün insanî etkinlikler ile olay, olgu ve nesnelere karşı verilebilecek iyi 
ve kötü yargılardan her biridir. Olanı değil, olması gerekeni belirleyen yargı 
(Aziz, 1994). Başka bir tanımlamaya göre, bir olayın, kişinin ya da düşüncenin 
nesnel (tarafsız) ölçütlerden çok, algılanan değerlerine dayalı olarak 
yargılanmasıdır (Mutlu, 1994). 

DEĞERLENDİRME (Evaluation) 

Değerlendirme uygulamaya yönelik bir süreç ve bir politik yönetim 
aracıdır. Plânlama, programlama, karar alma ve politik amaçların uygun olarak 
yerine getirilmesi için yapılır. Değerlendirme, mevcut ve gelecekteki çalışmaları 
geliştirmek için çalışmaların uygunluk, etki ve sonuçlarının düzenli ve tarafsız 
olarak belirlenmesini gerektirir (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). 
Değerlendirme, yayım programlarının tamamlanmasından sonra, yayım 
teşkilâtları veya bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılır. Amaç, 
uygulanmış olan programın hedeflerine ulaşma durumunun belirlenmesi ve 
ileride uygulanacak benzer programlarda aynı hataların tekrarlanmamasıdır. 
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DEMOKRATİKLİK (Democratically) 

Yayım çalışmalarında demokratikliğin öğeleri; çalışmaların her 
aşamasında katılma arzusu duyan herkesin bu kapsama alınması, katılanlara 
belirli ölçütlere göre eşit olanaklar sağlanması ve ayrımcılık yapılmamasını 
ifade eder. Ayrıca çiftçiler ile ilgili temel kararların yine kendilerinin tarafından 
verildiğine ve işlerin kendileri tarafından yürütüldüğüne inandırılmaları önem 
taşımaktadır. Tarımsal yayımda demokratiklik, çalışmaların her aşamasında 
bulunması ve çok yönlü ele alınması gereken bir ilkedir. 

DENEME YANILMA METODU (The Method of Trial and Error) 

Öğrenme sürecinde herhangi bir var sayımı esas almadan, pratik 
yapmak suretiyle elde edilen başarılar ve karşılaşılan başarısızlıklara bakarak 
öğrenme yöntemidir. Bu metotta önceden plân ve program yapılmadan 
seçenekler arasında eleme yapılarak, doğru bulunmaya ya da problem 
çözülmeye çalışılmaktadır. 

DİL (Language) 

Duygu ve düşüncelerin ses, işaret, resim, yazı ve görüntü aracılığıyla 
başkalarına iletilmesi ya da saklanmasını sağlayan, kendi içinde kuralları ve 
sürekliliği olan sistemdir. 

DOGMATİZM (Dogmatism) 

Bir bireyin göreceli olarak kapalı bir inanç sisteminin, güçlü bir şekilde 
tutulan inançların bir derecesidir. Oldukça dogmatik olan bir kişiden yeni fikirleri 
hoş karşılaması beklenemez; bunun yerine o, kapalı bir şekilde geçmişte 
yaşamayı tercih eder. Yenilikleri erken benimseyenler geç benimseyenlere 
oranla daha az dogmatik olabilirler (Rogers, 1983). Bu kişinin yaşadığı 
toplumun kapalı veya modern normlara sahip olma durumuna bağlıdır. 

DÜNYA BANKASI (The World Bank) 

178’den fazla ülkenin üye olduğu Dünya Bankasının temel amacı, 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini teşvik etmektir. 
Dünya Bankası kendine bağlı olan kuruluşlarla birlikte özellikle üyesi olan 
gelişmekte olan ülkelerde ticari kuruluşlara yatırım yapmakta ve kalkınma 
projelerine yatırım akışını teşvik etmektedir. 

DÜNYA GIDA VE TARIM ORGANİZASYONU (Food and Agricultural 
Organization: FAO) 

1943 yılında toplanan Gıda ve Tarım Konferansı’nda kurulmuştur. FAO 
bugün dünyada tarım politikası konusunda uluslararası ilişkiler açısından en 
önemli kruluştur. İlk ve en önemli görevi uluslararası besin maddesi dağılımını 
dengelemektir. FAO’nun diğer görevleri ise; gelişmekte olan ülkelerin tarımsal 
gelişmelerini sağlamak için teknik bilgi vermek ve rehberlik işlerini yürütmek, 
tarımsal yayım programları ve üretimi artırıcı projeler hazırlamak ve yürütmek, 
araştırmalar yapmak, çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, dünyada üretim 
fazlalığı ve yetersizliği arasında denge kurabilmek için çalışmak, besin 
maddesi yardımı yapmaktır. 
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EĞİTİM (Education) 

Eğitim bir öğrenme sürecidir ve genellikle bu amacı gerçekleştirmek için 
okul gibi resmî yerlerde düzenlenmektedir. Bu daha çok okul içi (formal) eğitim 
olarak adlandırılmaktadır. Daha geniş bir tanımlama ile eğitimin kapsamına 
resmî kuruluşlar dışında örneğin TV, radyo ve kurslar vd. ile yapılan eğitim 
programları da dahil edilmektedir. Bu tür programlar da okul dışı (informal) 
eğitim olarak adlandırılmaktadır. Yayım eğitimi de böyle okul dışı eğitim 
niteliğindedir. 

EĞİTİM VE ZİYARET SİSTEMİ (Training and Visit System) 

Eğitim ve Ziyaret Sistemi son yıllarda en belirgin yayım organizasyon 
modellerinden biridir. Bu yayım sistemi ilk kez 1963 yılında Benor tarafından 
Türkiye’de Aşağı Seyhan Sulama Projesinde uygulanmıştır. 1975’den beri 
Dünya Bankası tarafından bu sisteme milyarlarca dolar yatırım yapılmaktadır. 
Bu sistem dünya üzerinde çok hızla yayılmıştır ve birçok gelişmekte olan 
ülkede tarımsal yayım çalışmalarının etkinliğini artırıldığı görülmüştür. Sistem 
ile, konu uzmanları tarafından iyi eğitilmiş ve tarımsal araştırma sonuçları ile 
yakın bağlantıya sahip köylerdeki yayım elemanları yardımıyla, çiftçilerin 
çoğunluğu tarafından kullanılan üretim tekniklerinde değişiklik yapılmaya 
çalışılmaktadır. Bir başka anlatımla, köy yayım elemanlarının, konu uzmanları 
tarafından eğitildikten sonra, seçilmiş çiftçileri düzenli olarak ziyaret etmelerine 
dayanan bir yayım yönetim modelidir. Eğitim ve Ziyaret Sisteminin hiyerarşik 
organizasyonunda 1 köy yayım elemanına yaklaşık 800 çiftçi düşmektedir. 
Fizikî olarak 1 yayım elemanının sorumluluğu altında olan tüm çiftçileri düzenli 
olarak ziyaret etmesi imkânsızdır. Bu yüzden yaklaşık 8 önder(seçilmiş) çiftçi 2 
haftada belirlenen bir gün ziyaret edilir. 2 haftada 8 gün ziyaretlerle çiftçilere 
bilgi ulaştıran yayım elemanı bu görüşmeler sonucu elde ettiği çiftçi görüş ve 
önerilerini 2 haftanın 2 gününde konu uzmanlarına iletir ve bu sürede eğitim 
görür. Yayım elemanlarının köylerdeki önder çiftçileri ziyaretleri sırasında 
yaptığı çalışmaları mümkünse diğer çiftçilerin de katılabileceği yerlerde 
yapmalıdır. 8 yayım elemanı 1 ilçe yayım uzmanı tarafından denetlenir; 8 ilçe 
yayım uzmanı da 3-5 konu uzmanı tarafından desteklenen 1 il yayım 
koordinatörü tarafından denetlenir. Her bir il denetleyicisinin çalışma 
zamanlarının en az yarısını yönetimden kaynaklanan problemleri belirlemek ve 
çalışmaların ilerlemesini alanda kontrol etmek için harcaması beklenir (Van 
Den Ban ve Hawkins, 1988). 

EKİP ÇALIŞMASI YAKLAŞIMI (Multidisiplinary Approach) 

Özellikle yayım programlarının teşhis (durum saptama) aşamasında, 
incelenen alandaki çiftçilerin problem, olanak, istek ve özelliklerinin çeşitli 
araştırma yöntemleri ile hızlı bir şekilde belirlenmesi amacıyla birçok bilimsel 
disiplinde uzmanlaşmış kişilerin bir arada çalışmalarıdır. Alandan elde edilen 
verilere göre, daha sonra çiftçilere uygun yayım önerileri uzman ekip tarafından 
hazırlanmakta, yayım elemanlarınca sunulmaktadır. Yayım programlarının 
diğer aşamalarında ekip çalışmaları sürdürülmektedir. 
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EMPATİ (Empthy) 

Kişinin kendini bir başka kişinin rolüne koyma yeteneğidir. Bu yetenek 
kişilere dünyayı karşısındaki kişinin gözleriyle görme olanağı sağlar. Empati 
yenilikçilik için önemli bir özelliktir. Çünkü yenilikçi kişi karşı gerçekleri 
düşünebilmeli, hayal edebilmeli ve onlarla etkin bir şekilde haberleşmek için 
karşıt karakterli kişilerin rollerini yapabilmelidir. Yenilikleri erken benimseyenler, 
geç benimseyenlere oranla daha empatiktirler (Rogers, 1983). 

FİKİR (Opinion) 

Bir nesne, kişi ya da olayla ilgili geçici bir yargı, kanıtlanmış bir olgudan 
çok bir inançtır (Mutlu, 1994). Fikir, kanı ve görüş genelde aynı anlamda 
kullanılmaktadır. 

FİKİR ÖNDERİ VE FİKİR ÖNDERLİĞİ (Opinion Leader and Oopinion 
Leadership) 

Bir bireyin göreceli olarak, belirli bir sıklıkta ve istenilen yönde, teklifsiz 
olarak diğer bireylerin tutum ve davranışlarını etkileyebilme derecesidir. 
Yenilikleri erken benimseyenler, geç benimseyenlere oranla daha yüksek bir 
derecede fikir önderliğine sahiptir. Yenilikçilik ile fikir önderliği arasında olumlu 
bir ilişkinin olduğu saptanmasına rağmen, bu iki değişken arasındaki ilişki 
büyük ölçüde toplumun normlarına bağlıdır. Modern bir toplumun fikir önderi, 
geleneksel bir toplumun fikir önderine göre daha yenilikçidir. Toplumun 
normları değişime uygunsa, fikir önderleri çok daha fazla yenilikçi olurlar 
(Rogers, 1983). 

Fikir önderi, arkadaşları tarafından belli bir konuda özel bir uzmanlığı 
olduğu kabul edilen kişidir. İnsanlar belirli bir konuda fikir ve öğüt almak için 
fikir önderlerine başvururlar  ama bu belirli konu dışında onların fikirlerini 
önemsemeyebilirler (Mutlu, 1994). Bu durum toplumun tipine de bağlıdır. 
Gelişmiş, kentleşmiş toplumların fikir önderleri sadece belirli bir konuda önder 
olabilirken; kırsal toplumlarda fikir önderliği geneldir, birçok konuyu kapsar. 
Fikir önderleri yeni fikirler, durumlar ve olaylar karşısında kamu oyunun 
oluşmasına önemli ölçüde yardım ederler (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). 

Fikir önderleri etkiledikleri insanlardan birçok bakımdan farklıdırlar (daha 
eğitimli, yüksek sosyal statüye sahip, zengin ve daha fazla kitle iletişim 
araçlarından yararlanırlar). 

GELENEKSEL TARIMSAL YAYIM YAKLAŞIMI (Traditional 
Agricultural Extension Approach) 

Bu yaklaşım birçok üçüncü dünya ülkesinde tarımsal yayım teşkilatlarını 
kapsamaktadır. Hedefi, genellikle tarımsal üretimin artırılmasına yardımcı 
olmak yönündedir. Bunun yanında kısmen, çiftçilerin gelirlerinin artırılması ve 
kırsal nüfusun hayat standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak da 
hedeflemektedir. Bu yaklaşımda ülke çapında tarım bakanlığına bağlı yayım 
servisleri ile tüm çiftçilere yayım hizmeti götürülmeye çalışılmaktadır. Yayım 
elemanlarının yayım hizmetleri yanında, bakanlığın verdiği işleri yapmak gibi 
sorumlulukları da vardır. Bu durum yayım elemanlarının asıl görevlerini yerine 
getirmelerini engellemektedir. Geleneksel yayım sisteminin en önemli 
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karakteristiklerinden biri de çoğunlukla bireysel yayım metotlarının 
kullanılmasıdır. 

GELENEKSEL TARIM (Traditional Agriculture) 

Yerel bilgi ve uygulamalara dayanan ve kuşaklar boyunca pek fazla 
değişmeden, bireylerin birbirlerine aktardığı bir tarımsal işletme yönetim 
şeklidir. 

GELENEKSEL TOPLUM (Traditional Society) 

Bu terim genellikle insanlarının büyük bölümünün tarımla uğraşarak 
yaşadığı toplumları anlatmada kullanılır. Bu toplumlarda fikir ve davranış 
biçimleri kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Geleneksel toplum, değişmeyen 
toplumları karakterize eder. 

GENELLEME (Generalization) 

Tek tek bireyler ya da bireysel olaylarda bulunan özelliklerin, tüm bireyler 
ya da bireylerin toplamından oluşan gruplar için de geçerli olduğunun kabul 
edilmesidir. Sosyal bilimlerde çoğu genelleme, zaman ve yer açısından 
sınırlandırılmıştır.  

GÖRENEK (Custom) 

Bir topluluk ya da toplumda yerleşmiş olan davranış ve inanç biçimleridir. 
Görenekler, toplumda kabul edilmiş davranış kurallarını ifade eder ve hiçbir 
baskı olmaksızın bu davranış biçimleri düzenlenir. Görenekler, bir toplumu 
diğerlerinden ayırt eder (Mutlu, 1994): 

GÜDÜLENME (Motivation)   

Bireyi belirli bir amacı yerine getirmesi için teşvik eden (uyaran) içsel bir 
güçtür (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). 

GÜVENİLİRLİK (Reliability) 

Bu terim, tarımsal yayım eğitimi sürecinde kaynağın (yayım elemanı) 
güvenilir olma niteliğini belirtmektedir. Yayım elemanının güvenilir olması, 
yayım çalışmalarının başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu güven 
sağlanamazsa yayım eğitiminden başarı beklenemez.  

Yayım elemanının güvenilirliği: 

 Teknik bilgilerinin doğru ve yeterli olmasına  

 Uygulama becerisine ve 

 Çiftçiye ve onun değerlerine saygı göstermesine büyük ölçüde 
bağlıdır. 

HABER (News) 

Bir fikir, olay ya da durumu zamanında bildiren bilgilerdir (Taluğ ve 
Tatlıdil, 1993). Haberler basılı yayınlar (gazete, dergi) ve görsel-işitsel (radyo, 
TV gibi) kitle iletişim araçları ile bireylere ulaştırılmaktadır. 
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HABERLEŞME (Communication) İletişim 

Kaynak ve alıcı arasında ortak anlamların kurulması için haberleşme 
kanalları aracılığıyla mesajların gönderilmesi ve alınması sürecidir (Van Den 
Ban ve Hawkins, 1988). 

HABERLEŞME KANALLARI (Communication channels): Bilgi 
Kaynakları 

İnsanlar veya grupların birbirleri arasında iletişimini mümkün kılan 
yollardır.  

Haberleşme kanalları veya bilgi kaynakları ele alınan farklı ölçütlere göre 
farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir: Kökeni ele alınan toplumun dışında 
olan dış bilgi kaynakları (Bakanlık, ticari şirketler vb.) ve iç bilgi kaynakları 
(önder çiftçi, komşu, akraba vb.) olmak üzere sınıflandırılabilir. İkinci bir 
sınıflandırma ise; kişiler arası (yüz yüze haberleşme olanağı sağlayan) ve 
kişisel olmayan (kitle iletişim araçlarını kapsayan) bilgi kaynaklarıdır. Diğer bir 
sınıflandırmaya göre; belli fikir ve bilgilerin yayılması amacını güden kurumsal 
(tarımsal yayım servislerinin elemanları ve yayınları, radyo, TV ve gazeteler 
gibi) ve kurumsal olmayan (önder çiftçiler, komşu, akraba ve ticari şirketler vb.) 
bilgi kaynaklarını kapsar (Rogers and Shoemaker, 1971; Taluğ ve Tatlıdil, 
1993). 

HABERLEŞME SÜRECİ (Communİcatİon process) 

Kişilerin veya grupların birbirleriyle iletişimlerini oluşturan süreçtir (Van 
Den Ban ve Hawkins, 1988). Başka bir tanımlamaya göre; kaynağın mesajını 
kodlaması ve alıcıya iletmesi, alıcının ise mesajı alması ve kodu açması ile 
oluşan süreçtir (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). 

HEDEF GRUP (Target group): 

Yayım servisi veya yayım elemanının ulaşmak istediği az veya çok 
benzer özellikler gösteren topluluklardır. Başka bir deyişle, yayım 
çalışmalarının yöneltildiği benzer özellikler taşıyan küme, topluluk veya küme. 

HIZLI KIRSAL DEĞERLENDİRME (Rapid Rural Apraisal: RRA) 

RRA yöntemi son yıllarda özellikle Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Merkezlerince geliştirilmiştir. Bu yönteme göre, bir bölgede göreceli olarak 
düşük maliyetle çalışan işletmelerin durumlarının uzman bir ekip tarafından 
hızlı bir şekilde belirlenmesi ve elde edilen verilerin ışığında oluşturulacak 
yayım önerilerinin alandaki diğer çiftçilere sunulması amaçlanmaktadır. RRA 
yönteminde farklı bilgi toplama yolları bir arada kullanılmaktadır. Örneğin 
anahtar kişilerle (fikir önderleri, muhtar gibi) görüşme, örnek işletmelerin 
gözlenmesi, bunlardan elde edilen verilerin yorumlanmasında çiftçilerden de 
yararlanılması ve hazırlanan önerilerin çiftçiler tarafından uygunluğunun 
denenmesi gibi. 

HİZMET İÇİ EĞİTİM (In-Service Training) 

Halihazırda yayım servisinde çalışan kişilerin performansını geliştirmek 
için, onlara sunulan öğrenme amacına yönelik plânlı bir programdır. Genelde 
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hizmet içi eğitim, yayım elemanlarının görevde iken mesleki bilgi ve becerilerini 
artırmak için düzenlenmektedir (Swanson, 1984). 

HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM (Pre-Service Training) 

Bireyleri, yayım servisinin içinde bir kariyere sahip olmaları için 
hazırlayan ve personelin çeşitli tarımsal konulardan birinde veya birkaçında 
uzmanlaşmasını sağlayan öğretim programlarıdır(Swanson, 1984). 

İKİ AŞAMALI İLETİŞİM AKIŞI (Two-step Flow of Communication) 

Bu iletişim yaklaşımına göre, bir toplumda kitle iletişim araçlarının 
mesajlarının bazı kişilerce yorumlandıktan sonra, diğer kişilere ulaştığını ileri 
sürmektedir.  

Bu yaklaşımda, kitle iletişim araçlarının mesajlarına daha çok maruz 
kalan fikir önderlerinin aldıkları mesajları (1. aşama), bunlara daha az maruz 
kalan bireylere iletmektedirler (2. aşama). Burada önemli olan nokta ise, fikir 
önderlerinin kitle iletişim araçlarının mesajlarını topluma girmeden önce kontrol 
etme olanağına sahip olmalarıdır. İki aşamalı iletişim akışında,  mesajların 
topluma olduğu gibi ya da bozulmuş olarak aktarılması, büyük ölçüde fikir 
önderlerinin bu mesaja karşı tutumlarına bağlıdır.  

Bu konuda E.W. Gude tarafından Kamboçya’da yapılan bir araştırmada, 
kitle haberleşme mesajlarının, yüksek statü sahibi bir kişi tarafından 
yorumlanmadıkça, köylüler için anlamsız olduğu saptanmıştır (Taluğ ve Tatlıdil, 
1993). 

Ancak günümüzde kitle haberleşme araçlarının bireylerin hayatına yoğun 
bir şekilde girmesi sonucu iki aşamalı iletişim akışının halen geçerli olduğunu 
söylemek güçtür. Yine de kapalı toplumlarda bu yaklaşım geçerliliğini 
korumaktadır. 

İKİNCİL VERİLER (Indirect Data, Source) 

Önceden toplanmış, işlenmiş verileri içeren kaynak. Örneğin, daha 
önceden yapılmış alan çalışmaları sonuçları ve tarım istatistikleri gibi. 

İKNA ETME (Persuasion) 

İnandırma olarak da adlandırılan ikna etme, tutumları ve davranışları 
etkileme sürecidir.  

Her zaman olmasa da, zaman zaman zorlayıcı bir güçle bağlantılı olan 
ve hedef alınan kişi ya da grupların akıl ve duygularına hitap eden mesajlarla 
davranışlarını değiştirmek için çaba harcama durumudur (Mutlu, 1994). 

İLETİŞİM UÇURUMU (Communication Gap) 

İletişim kopukluğu olarak da adlandırılan bu terim, özellikle farklı yaş 
grupları, ekonomik sınıflar, siyasal hizipler veya kültürel kümelerin aralarındaki 
bir iletişim eksikliğinin ya da bazı farkların sonucu birbirlerini anlayamamaları, 
birbirleriyle anlamlı bir düzeyde iletişim kuramamalarıdır. 
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İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME (Human Resourse Development - 
HRD) 

Bireylerin mevcut potansiyelini göz önünde bulundurarak onların kişisel 
ve mesleki bilgi ve becerilerini artırmak için yapılan eğitim çalışmalarıdır. Bu 
eğitim süreci genelde birbirlerini izleyen ve tamamlayıcı 3 aşamadan 
oluşmaktadır. Bunlar temel, mesleki ve yaşam boyu eğitim çalışmalarıdır.  

Üreticilere yönelik okul dışı, yaşam boyu eğitim çalışmaları yayım 
hizmetleri yoluyla sağlanmaktadır. Tarımsal yayım çalışmaları ile çiftçilere yeni 
bilgi ve teknolojilerin aktarılması yanında çiftçilerin problemlerini tanıma, 
bunların çözümü yönünde harekete geçme, örgütlenme, değişikliklere uyum 
sağlama, çevresindeki olanakları değerlendirme vb. konularda yeteneklerini 
geliştirmeleri sağlanmaktadır. Böylece tarımsal yayım temel hedeflerinden biri 
olan tarımda insan kaynağını geliştirmeye yönelik yatırımları yerine getirmiş 
olmaktadır. 

İŞLEVSEL BİLGİ (Functional knowledge) 

Verilen bilginin bireyin o anda ihtiyacını karşılaması ve ondan hayat 
pratiğinde hemen yararlanması eş deyişle kullanması özelliğidir. 

Tarımsal yayım eğitimi yoluyla verilen bilgi işlevsel bilgidir ve formal 
olarak (okul içi) verilen eğitimden bir ölçüde farklılık göstermektedir. Yayım 
eğitiminin verdiği bilgi, çiftçinin mevcut problemini çözmeye yönelik, hayat 
pratiğinde hemen yararlanacağı işlevsel bilgidir. İşlevsel olmayan bilgi, o anda 
ihtiyaç duyulmadığı için uygulamaya aktarılamaz, kişide davranış değişikliği 
yaratmaz ve çabuk unutulur. 

İZLEME (Monitoring) 

Değerlendirme gibi, izleme de bir yönetim tekniğidir. Ancak uygulama 
zamanları farklıdır. Değerlendirme yayım programları tamamlandıktan sonra 
yapılırken, izleme programlar uygulanırken yapılır. İzleme çalışmalarının 
yapılmasının amacı, yayım programları uygulanırken, karşılaşılan problemlerin 
zamanda belirlenmesidir. Yayım programlarından istenilen sonuçların elde 
edilmesi için programın uygulanması esnasında alanla ilgili veriler toplanır. Bu 
verilerin değerlendirilmesi ile yayım çalışmalarının programa bağlı olarak 
yürütülme durumu ve karşılaşılan problemler belirlenir. Daha sonra programda 
yapılan düzenlemeler ile yayım çalışmalarının istenilen hedeflere ulaşması 
sağlanabilir. Ayrıca bu veriler, daha sonra uygulanacak benzer çalışmalarda 
karşılaşılabilecek problemlerin olabildiğince çabuk çözülmesini 
sağlayabilecektir. 

JEST (Gesture) 

Bir izleyiciye ya da topluluğa görsel bir sinyal gönderen herhangi bir 
eylem (Mutlu, 1994). Bu özelliği itibariyle jestler sözlü olmayan bir iletişim 
biçimidir. Anlam verilerek yapılan tüm bedensel hareketler ve davranışlar jest 
adı verilen haberleşme biçimine girer. İnsanlar duygu ve düşüncelerini 
karşısındakilere gülümseme, göz kırpma, surat asma ve baş sallama gibi 
jestler aracılığıyla aktarabilirler. Jestler genellikle konuşmayı tamamlamak ve 
anlatılmak isteneni vurgulamak amacıyla kullanılırlar. Bazı mesleklerde 
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(hakemlik, trafik polisliği, pandomi, sinema ve tiyatro sanatçılığı gibi) jestler 
daha fazla kullanılır (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). 

KADERCİLİK (Fatalism) 

Kişinin geleceğini kontrol etme yeteneğinde bir eksikliği algılama 
derecesidir. Kişinin geleceğinin kader tarafından belirlendiğine inanmasıdır.  

Yenilikleri erken benimseyenler, geç benimseyenlere oranla daha az 
kadercidir (Rogers, 1983). Örneğin doğum kontrolü konusunda yayım 
çalışması yapan bir yayım elemanının önerilerini, bu konuya kaderci yaklaşan 
kişilerin benimsemeleri beklenemez. 

KALKINMA (Development) 

Kalkınmanın ne olduğu konusunda birçok farklı görüş bulunmaktadır. 
Genel olarak kalkınma, bir ülkede kişi başına ortalama gelir artışını ifade 
etmektedir. Ancak bu tanımlama yeterli değildir. Kalkınma bu gelir artışının 
çeşitli sosyal sınıflar arasında dengeli dağılımını da ifade eder. Çünkü çoğu 
ülkede ortalama gelir artmasına rağmen; zengin ve fakirler arasındaki gelir 
farklılıkları da artmakta ve nüfusun büyük bölümü daha da fakirleşmektedir. Bu 
yüzden kalkınma gelir artışı yanında eğitim, sağlık ve barınma gibi 
belirleyicilerin kullanılmasıyla insanların yaşam kalitesinin artmasını da ifade 
etmektedir.  

Kalkınma ile ilgili diğer bir görüş ise; insanların geleceklerine umutla 
bakmalarının kalkınmanın bir başka göstergesi olduğunu savunmaktadır. Bu 
görüşe göre, insanların kendi geleceklerini kendilerinin kontrol ve tayin 
edebilmesinin üzerinde durmaktadır. Toplumda insanların birbirlerine bağlı 
olmaları nedeniyle insanlar bu kontrolu artırmaya çalışmalarına rağmen 
genelde başarılı olamamaktadırlar. Az gelişmiş ülkelerde fakir insanlar 
durumlarını güçlükle değiştirebilmektedirler. Bu durum insanları aldırmazlığa 
yöneltmektedir. Paulo Freire’ye göre, kalkınmanın temel hedefi bu durumun 
değiştirilmesi olmalıdır (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). Yani insanların 
durumlarını kanıksamayı bırakıp, bunu değiştirmek ve geleceklerine umutla 
bakmaları için harekete geçmeleri sağlanmalıdır. 

KARAR VERME SÜRECİ (Decision-making Process) 

Bireyin davranış değişikliği durumunda, olası alternatiflerden (yeni 
davranışın benimsenmesi ya da reddedilmesi) birinin seçilmesinde rol oynayan 
tüm düşünceleri, izlenen yolları ve kurallar bütününü içeren bir süreçtir (Van 
Den Ban and Hawkins, 1988). 

KARİZMA (Charisma) 

Bir bireyin kişiliği ve davranışları sayesinde diğer insanları etkileme ve 
onlarda olumlu tepkiler uyandırma gücüdür (Mutlu, 1994). 

KATILIM (Participation) 

Tarımsal yayım çalışmalarına çiftçi katılımı, bu çalışmaları çiftçilerin 
görme, anlatılanları öğrenme ve örnek uygulamaları deneyerek, beceri 
kazanmalarını kapsar. Yayım çalışmalarına çiftçi katılımı gönüllü olmalı, 
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isteyen her çiftçi bu çalışmalara katılabilmeli ve eğer katılım sonucu belirli 
kriterlere göre herhangi bir ödül verilecekse, bu şartları yerine getiren herkes 
bundan yararlanmalıdır. Katılım süreci, yayım programlarının 
tasarlanmasından uygulanmasına kadar geçen sürede çiftçilerin görüş, istek ve 
gereksinmelerini demokratik olarak açıklama ve tarafların işbirliği ile 
çalışmaların gerçekleştirilmesini kapsar. 

KATILIMCI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (Participatory 
Technology Development) 

Bu yaklaşım İnsan Merkezli Teknoloji Geliştirme (People-Centered 
Technology Development) olarak da adlandırılmaktadır. Buna göre, yeni 
teknolojilerin ve uygulamaların belirlenmesi, uygulanması ve çiftçilerin mevcut 
deneyimsel ve teknoloji kullanım olanaklarını güçlendirmek için araştırma-
geliştirme kuruluşları ile yerel bilgi ve deneyimlerin birbirleriyle etkili bir şekilde 
birleştirilmesi sürecidir (Reijntjes et al., 1992). 

KIRSAL KALKINMA (Rural Development) 

Kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarım sektöründen veya diğer kırsal 
mesleklerden sağlayan birey ve toplulukların, çağın koşullarına ve gereklerine 
uygun, insanca yaşama koşullarına kavuşturulması için onlarda önce bu yönde 
bir gereksinme duygusu yaratılması, sonra da bu duygu yönünde çaba 
harcamaları için onlara maddi ve manevi yardım yapılarak, demokratik yoldan 
bu toplulukların kalkınmalarını sağlama savaşıdır (Yıldırak, 1991). 

KİTLE İLETİŞİMİ (Mass Communication) 

Kitle iletişim araçları yoluyla yapılan iletişimdir. Örneğin radyo, TV, 
gazete vb. araçlarla yapılan iletişim. Prensip olarak kitle iletişiminin içeriği 
herkese açıktır; eşdeyişle toplum iletişimidir.  

Kitle iletişimini yapısında olumlu ve olumsuz yönleri bir arada bulundurur. 
Olumlu yönleri arasında aynı anda, büyük kitlelere, denetlenmiş mesajları 
(uzman görüşlerini), birey başına düşük bir maliyetle ulaştırabilmesi sayılabilir. 
Olumsuz yönleri arasında en önemlisi ise, kitle iletişiminin tek yönlü olması 
nedeniyle izleyicilerin yansımalarının geç alınması veya hiç alınamamasıdır. 
Bu olumsuzluğu gidermek amacıyla birden fazla iletişim aracı bir arada 
kullanılmakta ve kişisel iletişim yöntemleriyle bu mesajlar desteklenmektedir. 
Böylece kitle iletişiminin tek yönlülüğü bir ölçüde giderilmektedir. 

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI (Mass Media): Medya 

Gazete, kitap, dergi, radyo, TV ve film gibi basılı materyal ve elektronik 
yöntemlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı amaçlayan iletişim araçlarıdır. 

KONU UZMANI (Subject Matter Specialist: SMS) 

Tarımla ilgili belirli bir bilimsel disiplinde veya branşta uzmanlaşmış 
kişilerdir. Örneğin bitki koruma, tarım makineleri ve bahçe bitkileri gibi. Yayım 
servislerinde görevli konu uzmanlarının görevleri arasında, yayım elemanlarına 
teknik ve bilgi desteği sağlamak, onları eğitmek ve denetlemek vb. sayılabilir. 
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KOOPERATİF (Cooperative) 

Fertlerin tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar 
buunan işleri en iyi bir biçimde ve maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma 
suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir (Mülayim, 1992). 

KOZMOPOLİTLİK (Cosmopolitism) 

Bireyin içinde bulunduğu toplumdan çok, dış dünyaya yönelmesi, 
ilgilenmesi ve ilişki kurmasıdır. Böyle kişiler çok fazla seyahat ederler ve yerel 
sistemlerinin sınırlarının ötesindeki şeylerle ilgilenirler. 

Yenilikleri erken benimseyenler, geç benimseyenlere oranla daha 
kozmopolittirler. Kozmopolit kişilerin yenilikçi karakterleri, onların dış dünya ile 
olan sıkı ilişkilerinden kaynaklanmaktadır (Rogers, 1983). 

KÜLTÜR (Culture) 

Bir toplumun üyesi olarak birey tarafından kazanılmış normlar, değerler, 
bilgiler, fikirler, sanat, bilim, kurallar, alışkanlıklar ve diğer yeteneklerin bir 
bütünüdür. 

MİMİK (Mimic) 

Duyguları, düşünce ve olayları belirtecek biçimde yüzde beliren 
kımıldanışlar, hareketler. Mimikler de jestler gibi sözlü olmayan iletişim 
yöntemlerdendir. 

MODEL (Model) 

Gerçek nesnelerin açık bir amaçla, önemli olan ve olmayan yönlerinin 
gösterilerek, basitleştirilmiş şeklidir (Spedding, 1988). Modeller, ele alınan 
nesnenin önemli noktalarını vurgular ve çok önemli olmayan detaylarını 
göstermezler ve böylece karmaşıklığını giderirler.  

MODERNLEŞME (Modernization) 

Toplumsal değişime karşıt olan görüşlerin ve geleneksel değerlerin 
yıkılması ve yerini değişimci ve yenilikçi değerlerin almasıdır. Tarımda 
modernleşme ise, geleneksel tarımdan modern ve yeni tarım teknolojileri ve 
işletmecilik yöntemlerine doğru değişimi ifade etmektedir. 

MODERN TOPLUM (Modern Society) 

Tarımsal karakterli toplumun, endüstrileşmeye başlamasını 
belirtmektedir. Endüstrileşmiş bir toplumun karakteristikleri yüksek derecede 
kurumsallaşma, işgücünün sektörler arasında dengeli dağılımı, bilim ve 
teknolojinin toplumda önemli bir rol oynamasıdır. Modern topluma doğru 
dönüşüm ekonomik büyüme, kentleşme, bürokrasinin kurumsallaşması, sosyal 
farklılıkların artması, ticari düşüncenin yaygınlaşması ile nitelenmektedir (Van 
Den Ban and Hawkins, 1988). 

NESNE (Object) 

İnsan bilincinin dışında bir gerçekliği olduğu kabul edilen, bilgi ve algıya 
konu olan her şey (Aziz, 1994). 
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NESNELLİK (Objectivity): Tarafsızlık 

Bilimsel çalışmalarda araştırmacının ilgilendiği konu ile kendi öznelliğini 
işe karıştırmaksızın kurduğu ilişkidir. Nesnellik bilimsel çalışmaların yanı sıra, 
haberleşme sürecinde de, kaynağın olaylar karşısında öznellikten uzak 
olabilme yeteneğini de ifade etmektedir (Mutlu, 1994). 

NORM (Norms): Davranış Kuralları 

Belirli durumlarda davranış biçimleri veya beklenilen davranış şekilleridir. 
Başka bir anlatımla, belli bir grupta veya toplumda paylaşılan beklentiler veya 
davranış standartlarıdır.  

Normlar az veya çok önemli olabilir, tartışılabilir veya baskılar 
(yaptırımlar) yoluyla yaratılabilir. Normlar toplum tarafından uygulanabilir (genel 
normlar) ya da küçük bir grup için (grup normları) uygulanabilir (Van Den Ban 
ve Hawkins, 1988). 

OLGU (Phenomenon) 

Geniş anlamda olgu, evrende olup biten herşeydir. Dar anlamda ise, 
algılanabilen ya da yaşam boyunca doğrudan gözlenebilen nesnel şeylerdir 
(Aziz, 1994). 

ORTAK DENEYİM ALANI (Common Field of Experience) 

Deneyim alanı, bir bireyin haberleşme yeteneğini etkileyen 
deneyimlerinin toplamıdır. İki ya da daha fazla birey arasında haberleşmenin 
olabilmesi için ancak tarafların deneyim alanlarının kesişmesi gerekir. Bir 
başka deyişle, iki kişi ancak deneyim alanları kesiştiği ölçüde iletişim 
kurabilirler (Mutlu, 1994). Bireylerin deneyim alanlarının kesiştiği alan ortak 
deneyim alanı olarak adlandırılır ve bu alan ne kadar genişse bireyler arası 
haberleşme o kadar kolay olacaktır.  

ÖĞRENME (Learning) 

Deneyim ve pratik yoluyla bir davranış biçimini yerine getirmek veya 
mevcut davranışı değiştirmek için bir yeteneğin kazanılması veya 
geliştirilmesidir. 

ÖNDERLİK (Leadership) 

Liderlik olarak da adlandırılan bu terim, bireyin içinde yaşadığı toplumun 
hedeflerini göreceli olarak diğer bireylere göre daha fazla yönlendirme, 
etkileme ve kontrol etme yeteneğidir. Toplum içindeki diğer bireyler önderlerini 
izlerler. Önderlik rolü bireylere kişisel özellikleri (yetenek ve davranışları gibi), 
deneyimi, gelenek ya da konumu aracılığıyla verilebilir. 

ÖNDER ÇİFTÇİ (Contact Farmer) 

Tarımsal yayım programlarının bazı evrelerinde yayım elemanları ile 
birlikte çalışmak için özel ilgileri ya da uygun olmaları nedeniyle seçilmiş 
çiftçilerdir. Önder çiftçiler, yayım servislerinin birlikte çalıştığı birincil grupları 
oluşturmaktadır. Bir bölgede yeni tarımsal teknolojilerin tanıtılması ve 
benimsetilmesi çalışmalarında yayım servislerinin var olan olanaklarıyla 



 
344 

üreticilerin tümü ile düzenli bir ilişki kurması güçtür. Bu nedenle yayım sevisinin 
tarımsal önerilerini, hizmet sunmakta olduğu bölgede tüm çiftçilere iletmek 
yerine, seçilmiş önder çiftçiler üzerinde odaklaştırması bir zorunluluktur. 

Önder çiftçi yaklaşımında, yerel koşullarda geçerliliği denenmiş yeni 
tarım tekniklerinin önce önder çiftçilere ve onlar kanalıyla da tüm bölge 
çiftçilerine olmak üzere iki aşamalı bir yayılma süreci veya iletişim akışı söz 
konusudur (Tatlıdil, 1984). 

Önder çiftçiler Eğitim ve Ziyaret Sisteminin de çok önemli bir parçasıdır. 
Önder çiftçilerden yayım elemanlarından öğrendiklerini diğer çiftçilere iletmesi 
ve örnek olması beklenir (Van Den Ban ve Hawkins, 1988).  

Önder çiftçi yaklaşımının başarılı olabilmesi için yayım servislerinin önder 
çiftçilerin seçiminde dikkatli olması gerekir. Bunun yanında çiftçiler kendi önder 
çiftçilerini kendileri de seçebilirler ve yayım servisi bu seçimi öncelikle göz 
önünde bulundurmalıdır. Bunlar yapılırken önder çiftçilerin köyde öncelikle 
başvurulan bilgi kaynağı olması (yerel veya doğal lider), başarılı çiftçi olması ve 
köyde sayılma, sevilme ve sözünün geçmesi, eğitimli olması vb. kriterler 
dikkate alınmalıdır. Ayrıca önder çiftçilerin, köylerindeki diğer çiftçilerin 
problemlerini, kaynak yapısını vb. durumlarını yansıtması (temsil etmesi) 
beklenir.  

ÖN YARGI (Prejudice) 

Bireyler veya toplumlara karşı genellikle pek fazla bilgi sahibi olmadan 
olumsuz tuttum ve düşüncelere sahip olma. 

ÖRNEKLEME (Sampling) 

Yapılacak araştırma kapsamını belirlemek için, populasyondan onu 
temsil edecek nitelik ve sayıda birey ya da objelerin oluşturduğu bir parçanın 
seçilmesi işlemidir. 

ÖRNEK OLAY (Case Study) 

Belli bir birimin (kişiler, grup ya da köy gibi) derinliğine ve genişliğine, 
kendisine ve çevresi ile olan ilişkilerini belirleyerek, o birim hakkında yargıya 
varmayı amaçlayan bir araştırma türüdür (Aziz, 1994). Bu araştırma türünün 
temel var sayımı, ele alınan birimin daha büyük bir kitleyi temsil ettiğidir (Van 
Den Ban and Hawkins, 1988). 

ÖZEL DANIŞMANLIK (Private Consultancy) 

Birçok gelişmiş ülkenin tarımında özel danışmanlık önemli bir rol 
oynamaktadır. Bunlar çiftçilere bir ücret karşılığı işletme yönetimi ile ilgili 
önerilerde bulunmaktadır. Ayrıca bitki hastalıklarının kontrolü gibi üretim 
teknikleri ile ilgili önerilerde de bulunmaktadırlar. Bazı özel danışmanlar sadece 
bu hizmetlerden para kazanmamakta, aynı zamanda sattıkları tarımsal 
girdilerden komisyon da almaktadırlar. Bu uygulama danışmanlık amaçlarını 
tehlikeye soktuğu gerekçesiyle birçok danışmanlık kuruluşu tarafından 
yasaklanmaktadır. Birçok ülkede çiftçiler hayvanlarının tedavisi amacıyla 
veterinerlere bir ücret ödemektedirler, fakat aynı hizmet için kamu yayım 
çalışmalarına para ödememektedirler. Ancak özel danışmanların sunduğu 
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hizmetler kamu yayım çalışmalarından daha pratik olduğu için çiftçiler 
bunlardan etkilenmekte ve bu tür hizmetlere eğilimleri artmaktadır. Bu yüzden 
çiftçiler birleşerek özel danışmanlık büroları da açmaktadır. Fakat bunların 
araştırma enstitüleri ile bağlantıları kamu yayım servislerinden daha zayıftır. Bir 
ülkede özel danışmanlık tarımda önemli bir rol oynuyorsa, kamu yayım 
servislerinin ciddi bir şekilde yeni araştırma bulgularının özel danışmanlık 
kuruluşlarına ulaştırılması ve öğretilmesi olanaklarına göz önünde 
bulundurmalıdır (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). Ayrıca bu durumda, 
çiftçilerin özel danışmanlık hizmetlerinden dolayı zarar görmelerini (yanlış 
bilgilendirilme ve aldatılma gibi) önlemek için Tarım Bakanlıklarının bu 
danışmanları denetlemeleri gerekmektedir. 

ÖZNELLİK (Subjectivity) 

İnsanın algılarının nesnel (tarafsız) olmadığı daha çok onun gereksinim 
ve beklentileriyle belirlendiğini gösteren bir algılama şeklidir (Mutlu, 1994). 

PİLOT PROJE (Pilot Project) 

Bir proje uygulanmadan önce yapılan bir deneme programıdır. Alandaki 
gerçek durumun belirlenmesi için projenin küçük ölçüde denenmesidir. Pilot 
projeden amaç, projenin uygulanması ile ortaya çıkabilecek aksaklıkların 
önceden belirlenerek, giderilmesidir. Ayrıca projede herhangi bir değişiklik 
yapılacaksa, bunun sonuçlarının değerlendirilmesi ve önceden önlem 
alınmasıdır. Pilot proje uygulamasından sonra artık proje geniş ölçüde 
uygulamaya konulabilir. 

Pilot proje, gerçek proje uygulamasının denenmesi olarak görülmelidir. 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, test alanı ile gerçek durum arasındaki 
farklılığın proje için bir tehlike yaratmasıdır. Bu yüzden, bu farklılık önceden 
hesaba katılmalıdır. 

PROBLEM ÇÖZME MODELİ (Problem Solving Model) 

Kişilerin ve organizasyonların problemlerini çözmek için uygun olan tüm 
araştırma sonuçlarının bulunması ve bunlardan yararlanılması gereğini 
vurgulayan bir araştırma sürecidir (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). 

RASYONELLİK (Rationality): Akılcılık 

Verilen bir sonuca ulaşmak için en uygun veya etkin araçları kullanma 
yeteneğidir.  

Yenilikleri erken benimseyenler, geç benimseyenlere oranla da fazla 
rasyoneldirler (Rogers, 1983). 

REFERANS GRUBU (Referance Group) 

İnsanların tutum ve inançlarını oluştururken ve bunları hayata geçirirken, 
kendilerini karşılaştırdıkları ya da özdeşleştirdikleri gruplardır (Mutlu, 1994).  

RİSK VE BELİRSİZLİK (Risk and Uncertainty) 

Herhangi bir olayın gelecekteki sonucunun kesin olmadığı, fakat 
sonuçlarının altında gerçekleşme olasılıklarının bilindiği veya tahmin 
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edilebildiği durumlarda risk söz konusudur. Belirsizlik ise, herhangi bir olayın 
gelecekte olma(gerçekleşme) olasılığı istatistik yöntemlerle tahmin edilemeyen 
subjektif olasılıkları ifade eder (Ceyhan, 1995). Yenilikleri erken benimseyenler, 
geç benimseyenlere oranla daha fazla risk ve belirsizliğe katlanırlar (Rogers, 
1983). 

ROL (Role) 

Belirli bir grup içindeki bireyden beklenen davranışlar, bireyin 
canlandırdığı kişiliktir. Roller bireyler arasındaki ilişkileri düzenler ve destekler, 
Bir insan farklı rolleri yerine getirebilir. Örneğin bireyin hem baba hem de 
öğretmen olması gibi. 

SEÇİCİ ALGILAMA (Selective Perception, Exposure) 

Bireylerin var olan tutumları, gereksinmeleri çıkarlarıyla uyumlu fikirlere 
yatkın olmaları, bunlarla çatışan fikirleri göz ardı etmeleri ya da yanlış 
yorumlamalarıdır. Bu nedenle yayım çalışmalarında çiftçilere ters düşen 
fikirlerden kaçınılmalıdır. 

SİMGE (Symbol) 

Bir nesneyi ya da kavramı temsil eden ama onunla doğal bir ilişkisi 
olmayan bir sinyaldir. Örneğin siyah rengin yas simgesi olması gibi. Sözcükler, 
simgelerle doğal ilişkisi olmayan simgelerdir (Mutlu, 1994). 

Simgeler var olan, hakkında konuşulmak istenen herhangi bir şeye 
karşılık gelmesi ve onu temsil etmesi amacıyla oluşturmuştur. Eş deyişle, 
simge kazanılmış deneyimlerden herhangi biri yerine konulmuş bir belirticidir. 
Hiç bir simgenin kendisinden doğan bir anlamı yoktur. Simgeler anlamları 
iletmezler, birer uyarıcıdırlar ve alıcının sinir sistemini uyararak beyninde bir 
anlamın doğmasını sağlarlar. Bu anlam ise büyük ölçüde alıcının o simge ile 
ilgili geçmiş deneyimlerine bağlıdır (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). 

SİSTEM (System) 

Birbirleri üzerinde etkili olan bir grup parçanın ortak bir amaç için bir 
arada hareket etmesidir. Sistem yaklaşımı, belirli bir sistemi analiz etmek ve 
geliştirmek için bir nesneye bakış yollarını gösteren ve onunla ilgili problemleri 
çözmeye yönelik bir metottur (Spedding, 1988). Sosyal sistem ise bir gruba 
kendi üyeliklerinden haberdar olan ve bunu kabul eden (Checkland, 1981) ve 
ortak amaçlara ulaşmada destek görmek için bu grubu korumaya çalışan 
insanlar grubudur (Ortiz, 1997). 

SLOGAN (Slogan) 

Tarımsal yayım çalışmalarına çiftçilerin ilgisini çekmek ve bunu artırmak 
amacıyla poster, sirküler mektup vb. yayım araçlarında kullanılan dikkat çekici 
sözcüklerdir. Sloganlar ideal olarak kolay hatırlanan, basit ve dikkat çekici bir 
yapıda olmalıdır. 
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SOSYAL STATÜ (Social Statu) 

Bireyin bir toplumda kazandığı yeri, sosyal konumunu ya da belirli bir 
toplumda bireyin, toplumun diğer üyeleri tarafından kabul edilen yeri (Van Den 
Ban and Hawkins,1988).  

Sosyal statü gelir, servete sahip olma, yaşam düzeyi, mesleki prestij, bir 
sosyal gruba mensup olma vb. değişkenlerle gösterilerek, ölçülmektedir. Bu 
konuda yapılan araştırmaların 2/3’sinde sosyal statü ile yenilikçilik arasında 
olumlu ilişki belirlenmiştir (Rogers, 1983). 

SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER (Socio-Economic Factors) 

Tarımsal yayımda sosyo-ekonomik faktörler olarak yaş, cinsiyet, eğitim 
durumu, sosyal statü, işletme büyüklüğü, işletmenin ihtisaslaşma durumu, kredi 
ve borç almaya karşı tutum, sosyal hareketlilik vb. değişkenler sayılabilir. 

SOSYOMETRİK YÖNTEM (Sociometric Method) 

Bir kırsal toplulukta fikir önderliğinin belirlenebilmesi için yapılan anket 
çalışmalarında deneklere, belirli bir konuda (örneğin tarımsal konularda) bilgi 
ya da öneri almak için kimleri aradıkları ya da kurumsal olarak kimlere 
başvurabileceklerini soruşturan sorulara denilmektedir (Rogers ve Shoemaker, 
1971; Tatlıdil, 1984). Bir toplumda fikir önderlerinin bulunup, ortaya çıkarılması 
için yapılan araştırmalarda sosyometrik yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Örneğin bir köyde en fazla sosyometrik tercihi alan bireyler fikir önderleri olarak 
tanımlanmaktadır. Önderlerin, izleyenlerinin gözünde değerlendirilmesi bu 
yöntemin önemli bir üstünlüğüdür (Tatlıdil, 1984). 

SÖZLEŞMELİ TARIM (Contract Farming) 

Çiftçi tarafından belirli zamanda, belirli miktar ve kalitede ürününü 
sözleşme yapan kuruluşa teslim edilmesinin taahhüt edilmesi, buna karşılık 
sözleşmeyi yapan kuruluşun da belirlenen miktarda ürünü, belirlenen fiyattan 
satın almayı kabul etmesi ve bu üretim için gerekli olan girdi ve bilgiyi 
sağlamasıdır.  

Sözleşmeli tarım modeli, yeniliklerin benimsenmesi ve yayılmasında son 
derece etkili olması nedeniyle kırsal kalkınma ve üretimin artırılması için uygun 
bir model olarak kabul edilmektedir. Bu model yeniliklerin benimsenmesi 
sürecinde karar almayı etkileyen en önemli faktörlerden biri olan pazarlama 
sürecindeki belirsizliği ortadan kaldırması nedeniyle çok önemlidir (Kumuk ve 
Özerin, 1994). 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM (Sustainable Development) 

Değişen insan ihtiyaçları karşılanırken, çevrenin özelliklerinin korunması 
ve artırılması ile ilgili doğal kaynakların korunmasına yönelik bir tarımsal 
kaynak yönetimi şeklidir. 

TARIMSAL KALKINMA (Agricultural Development) 

Tarımsal üretim tekniklerinde ve tarım işletmelerinde daha iyiye (istenilen 
duruma) doğru değişimi ifade etmektedir. Genellikle tarımsal kalkınma 
gerçekleştirilirken, çiftçiler araştırma bulgularını daha fala kullanır, daha az 
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geçimlik ve daha fazla pazara yönelik tarım yapılır. Tarımsal kalkınma üretimin 
ve/veya tarımda arazi, işgücü sermaye verimliliğinin artışı olarak görülür. Eğer 
daha fazla üretim aynı üretim faktörleri kullanılmasıyla elde ediliyorsa tarımsal 
kalkınma başlamıştır (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). 

Tarımsal kalkınma, üretimde geleneksel yöntemlerden, bilimsel temele 
dayalı yeni ve modern üretim metotlarına ve işletmecilik yöntemlerine 
geçilmesini gerektirir. Çiftçilerin bu yeni tekniklere ulaşabilmesi için öncelikle 
bunlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve daha sonra bunları kendi işletmeleri 
içinde nasıl doğru olarak kullanacaklarını öğrenmeleri gerekir (Swanson, 
1984). İşte tarımsal yayım bu noktada devreye girmektedir. 

TARIMSAL YAYIM (Agricultural Exrension) 

Tarımsal yayım ile ilgili birkaç tanım aşağıda sunulmuştur: 

 Tarımsal yayım, kullanılan teknolojilerin yenileştirilmesi, üretim 
etkinliğinin ve gelirin yükseltilmesi ve halkın yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi için kırsal halka bir eğitimsel süreç içerisinde yardımcı 
olan hizmet ya da sistemdir (Maunder, 1973). 

 Kırsal alanda yaşıyan halk için organize edilen her türlü okul dışı 
eğitim sistemidir (hizmetidir). Bu hizmet, çiftçilerin kendi sorunlarını 
kendilerinin çözmeleri için önerilerde bulunma ve bilgi vermeyi 
kapsamaktadır (Oakley ve Garfort, 1985). 

 Çiftçilerin işletmeleriyle ilgili kararlarını vermesine yardımcı olmak 
amacıyla araştırma sonuçlarını yaymak ve tarımsal uygulamalar 
hakkında çiftçilere önerilerde bulunmak, çiftçilerin çözümsel 
kapasitelerini artırmak ve iletişim kurmak ile ilgili faaliyetlerdir 
(Reijntjes, 1992). 

TARIMSAL YENİLİK (Agricultural Innovations) 

Tarımsal üretim sürecinde kullanılan yeni, modern veya geliştirilmiş girdi 
ve yöntemleri kapsar. Bu terim ile aynı anlamda modern, yeni tarım teknolojileri 
veya teknikleri terimleri de kullanılmaktadır. Yeni bir tohumluk çeşidi, yeni bir 
gübre çeşidi, toprak işlemede yeni bir yöntem tarımsal yeniliklere örnek olarak 
verilebilir. Üretim tekniklerine yönelik tarımsal yenilikler yanında pazarlama, 
tarımsal işletmecilik, örgütlenme, ev ekonomisi ve doğal kaynakların 
korunmasına yönelik yeni yöntemler de tarımsal yeniliklerin kapsamı içinde yer 
alır. 

TEKNOLOJİ (Technology) 

İstenilen bir çıktının elde edilmesi için verimli kaynaklar ile birlikte bilgi, 
girdi ve yönetimsel uygulamaların bileşimidir. 

TİCARİ FİRMALAR (Commerical Firms) 

Ticari firmalar genelde yayım programları ile ilgili olarak çiftçilere tohum, 
ilaç ve gübre gibi girdileri sağlamakta veya bunları pazarlamaktadır. Bu işlem 
genellikle çiftçiler tarafından bir ticari firmayla sözleşmeli olarak üretilen 
ürünlerin bu fimalar tarafından alınmasında görülmektedir. Örneğin konserve 
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fabrikaları, çiftçilerin belirli bir kalitedeki ürününü almaktadır. Bu kalite kontrolü 
çiftçinin tarlasında veya fabrikada yapılmaktadır. Fakat çiftçiler ticari firma 
tarafından istenen üretim metotlarını uygulamak zorundadırlar. 

Ticari firmalar tarafından yürütülen yayım çalışmaları Tarım Bakanlığına 
göre bazen daha etkili ve daha az bürokratik olmaktadır. Ticari firmalar iyi 
yetişmiş ve tecrübeli yayım elemanları çalıştırmakta ve Bakanlığın yayım 
elemanlarına iyi maaş ödeyerek işe alabilmektedir.  

Bazı firmalar yayım elemanlarını satış elemanı olarak da 
çalıştırabilmektedir. Ancak çoğu firmalar bu iki fonksiyonu birbirinden 
ayırmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde Bakanlık ticari firmaların yayım çalışmalarında giderek 
önemli bir rol oynadığını kabul etmektedir. Bu durumda Bakanlık, ticari 
firmalara göre daha ucuz hizmet sunarak bu hizmetlerin tekrarlanması yerine, 
bu firmaların çalışmalarını desteklemeye çalışmaktadır. Bakanlığın buradaki 
rolü ise yeni araştırma sonuçlarını ticari firma ve kooperatiflere sunma ve 
onların yayım elemanlarının yeteneklerini geliştirmek için eğitmektir.  

Tarımla ilgili dergiler ve veri bankaları gibi “ticari medya” da gelişmiş 
ülkelerin tarımında  önemli rol oynamaktadır. Bu yayınlar, geniş bir çiftçi 
kitlesine ulaşmanın en ucuz ve en etkili yoludur. Bu nedenle Bakanlık ile ticari 
firmaların işbirliği önem taşımaktadır (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). 

TUTUM VE TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ (Attitude and Attitude Change) 

Bireyin önceki deneyimlerine dayanan bir fikir, inanç veya ön eğilimdir 
(Mutlu, 1994). Başka bir tanımlamaya göre tutum, bireylerin belli uyarıcılar 
karşısında bırakıldıklarında şu ya da bu şekilde tepkide bulunma, harekete 
hazır olma durumudur (Aziz, 1994). 

Tutum değişikliği ise, var olan tutumların gözden geçirildiği, değiştirildiği 
ya da tümüyle farklı tutumlara yerlerini bıraktıkları süreçtir (Mutlu, 1994). 

TÖRE (Mores) 

Bir toplumun ya da kültürün onayladığı davranış biçimleridir. Bu tür 
kurallar toplumsal düzenin ve birliğin devamında önemli bir rol oynarlar; 
dolayısıyla törelerin çiğnenmesi genellikle toplumun yaptırımları ile 
cezalandırılır (Mutlu, 1994). 

UYUM YETENEĞİ (Adaptability) 

Bir tarımsal işletmedeki değişen koşullarla başa çıkmak için, çiftçilerin 
gösterdiği intibak edebilme yeteneğidir. 

VERİ (Data) 

İnsan veya elektronik araçlar tarafından gözlemlenebilen, yorumlanabilen 
ve kaydedilebilen ham (işlenmemiş) gerçekler veya hammaddelerdir. Bunlar 
insanların zihinsel işlemlerinin bir başlangıç noktasıdır. İşlenmiş veri 
enformasyona dönüşebilir; fakat bu ne her zaman geçerli bir durumdur, ne de 
farklı araçlar tarafından aynı enformasyona dönüştürülebilir. Çünkü dönüşüm, 
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kişisel bir süreçtir ve bazen sosyal ilişkiler tarafından değiştirilebilir (veya veri, 
enformasyona farklı dönüştürülebilir) (Demiryürek, 2001). 

YANSIMA (Feedback): Geribesleme 

Haberleşme işleminde kaynağın gönderdiği mesajın bütününün veya bir 
bölümünün alıcıya ulaşması ve alıcının tepkilerinin kaynağa dönmesi (veya 
dönmemesi) sürecidir. Örnek olarak, telefonda bir mesaj alan bir alıcının 
zaman zaman “evet”, “tamam”, “hı” gibi söylenenlere tepki vermesi veya 
televizyon programlarına telefonla veya faksla tepkilerin gelmesi, gazetelerdeki 
okuyucu mektupları verilebilir.  

Yansıma, haberleşme sürecinde kaynağa iletişimin başarısı hakkında 
gerekli bilgiyi vermektedir. Yeterli yansımaya sahip olabilen kaynak, başlattığı 
haberleşme işleminin başarısını değerlendirebilir ve buna göre ilettiği 
mesajların içeriğini düzenleyerek haberleşmede başarıyı artırabilir. Yüz yüze 
iletişimde, kaynak alıcının davranışlarını görme olanağına sahip olduğu için 
yansımaları büyük ölçüde alabilir. Ancak kitle iletişiminde kaynak bu olanağa 
sahip olmadığı için yansımaları almak güçtür hatta bazen olanaksızdır. 

YAYIM (Extension) 

İnsanların sağlıklı fikirler oluşturmaları ve doğru kararlar vermelerine 
yardımcı olmak için yapılan bilinçli bilgi iletimidir. Yayım insan davranışlarını 
etkilemekte kullanılmaktadır. Bir başka tanımlamaya göre yayım, insanlara 
kendi problemlerinin alternatif çözümlerinden birini seçme kararını 
vermelerinde yardımcı olan bir süreçtir (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). 

YAYIM ELEMANI (Extension Agent, Extension Worker, Change 
Agent) 

Başlıca görevi, köy düzeyinde yayım servisinin çalışmalarını yürüten ve 
çiftçilere yardımcı olan kişilerdir. Yayım elemanı, çiftçiler ile yayım servisi 
arasında iki yönlü bilgi iletişimini sağlar. Araştırma kuruluşlarınca geliştirilen 
yeni tarım tekniklerini ve işlemecilik yöntemlerini çiftçilere ulaştırma ve bunlarla 
ilgili çiftçi görüşlerini yayım servislerine ulaştırma görevi görürler. Çiftçilerin 
yeniliklerle ilgili kararlarını etkilemeye, bunlara özendirmeye ve ilgilerini 
çekmeye çalışır. Başka bir anlatımla yayım elemanları yenilikleri benimseyecek 
olan çiftçiler ile yayım servisi arasında bağlantı işlevi görür, taraflar arasında 
bilgi akışını sağlar.  

Yayım elemanları yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması sürecinde çok 
önemli rol oynarlar ve bu sürecin farklı aşamalarında farklı işlevlere sahiptir. 
Genellikle yayım elemanları yenilik gereksinimine işaret ederler, benimsemenin 
gerçekleşmesini gözetir ve en sonunda yeniliği benimseyenlerin diğer çiftçilere 
örnek olmasını ve böylece yeniliğin yayılmasını sağlar (Rogers, 1983). 

YAYIM METOTLARI (Extension Methods) 

Tarımsal yayımda hedef alınan grupları etkilemek için kullanılan iletişim 
yöntemleridir. Yayım metotları ele alınan kriterlere göre farklı şekillerde 
sınıflandırılabilir. En genel olanı ise: bireysel, grupsal ve kitlesel yayım 
metotlarıdır. 
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YAYIM SİSTEMİ (Extension System) 

Yayımı uygulamaya koymada kullanılan bütün parçalardan (kurumlar, 
çalışanları, metotları gibi), bu parçalar arasındaki ilişkilerden ve değişik 
görevleri yerine getirmek için yürütülen aşamalardan oluşan bir bütündür 
(Garforth, 1996).  

YAYIM TEŞKİLATI VE SERVİSİ (Extension Organization and Service) 

Kırsal halka yönelik yayım çalışmalarının plânlanması, uygulanması 
ve/veya değerlendirilmesi ve yönetimle ilgili işlerin yerine getirilmesi ile uğraşan 
birimlerdir. Bu birim eğer köy, ilçe veya il düzeyinde ise yayım servisi; 
merkezde yayım programlarının plânlanması, yürütülmesi, organizasyonu, 
yönetilmesi ve koordinasyonu gibi işlerle uğraşıyorsa yayım teşkilatı adını 
almaktadır. Yayım servisleri ülke geneline dağılmış ve merkezde Tarım 
Bakanlığının yayım teşkilâtına bağlı birer birimleridir. Bu teşkilât, yayım 
servislerinin nasıl etkili bir şekilde yayım çalışmalarını yürüteceğinin yollarını 
arar. Yayım teşkilâtları genellikle Daire veya Bakanlık şeklinde kurulur. Eğer 
teşkilât, yayım servislerini etkili bir şekilde yönlendirebilirse tarımsal kalkınma 
programları da başarılı olur. Bunun yanında yayım servislerinin sahip olduğu 
personel, alet makine, araç ve malî kaynaklarının sorumluluk alanlarındaki 
çiftçilere etkili bir şekilde hizmet götürülmesine olanak vermelidir. 

YAYIM YAKLAŞIMI (Extension Approach) 

Belirli bir alanda kırsal yayımı daha etkin hale getirmek için tasarlanan, 
organize edilmiş ve uygun strateji ve metotların bir bütünüdür. Dünya üzerinde 
uygulanan yayım yaklaşımları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Üniversitelere Dayalı Tarımsal Yayım Yaklaşımı 

 Tarım Bakanlığına Dayalı Yayım yaklaşımı (Geleneksel Yayım 
Yaklaşımı) 

 Eğitim ve Ziyaret Sistemi 

 Tarımsal Ürün Merkezli Yayım Yaklaşımı 

 Tarımsal Kalkınma Programları Yaklaşımı 

 Çifftlik Sistemleri Araştırması ve Yayım Yaklaşımı 

 Özel Kuruluşlara Dayalı Tarımsal Yayım Yaklaşımı 

 Sivil Toplum Örgütlerine Dayalı Tarımsal Yayım Yaklaşımı 

YENİLİK (Innovations) 

Bir fikir, metot ya da nesnenin birey tarafından yeni olduğunun kabul 
edilmesidir (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). Başka bir tanımlamaya göre 
yenilik, bir kişi tarafından bir nesne, bir uygulama ya da bir fikrin yeni olarak 
fark edilmesi, yeni olduğunun algılanmasıdır. Eğer fikir, nesne ya da metot 
kişiye yeni görünüyorsa o bir yeniliktir. Bir fikrin yeni olması basitçe yeni bilgi 
olmasını gerektirmez. Bir yeniliğin bir kişi tarafından belirli bir zaman 
boyutunda yeni olduğu bilinmeli, yararlı olup olmadığının henüz farkında 
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olmamalı, benimsenmiş ya da red etmiş olmamalıdır. Yenilik göreceli bir 
kavram olup, bir toplumda yenilik olarak algılanan bir fikir, bir başka toplumda 
çoktan benimsenmiş olabilir (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). 

YENİLİK-KARAR SÜRECİ (Innovation-Decision Process) 

Bir birey ya da topluluğun bir yenilikle karşılaşmaları ve bu yeniliğe şu ya 
da bu şekilde tepki göstermeleri süreci. Bu süreç bilgi, ikna, karar ve onay 
aşamalarından oluşmaktadır. Bilgi aşaması, kişinin yeniliğe ve işlevlerine 
maruz kaldığı, ona ilişkin bazı bilgileri öğrendiği aşamadır. İkna aşmasında 
bireyler yeniliğe ilişkin olumlu ya da olumsuz bir tutum oluştururlar. Karar 
aşamasında birey için iki seçenek bulunmaktadır; yeniliği ya benimseyecek ya 
da reddedecektir. Önceki iki aşama bireyi yeniliğe ikna etmiş olsa bile, 
kaynakların kıtlığı ya da diğer insanların olumsuz tutumları gibi etmenler bireyin 
yeniliği benimsemesini engeller. Eğer birey yeniliği benimseme kararı vermişse 
onu uygulamaya başlar. Onay aşamasında, insanların bir karar aldıktan sonra 
çoğunlukla kararlarına neden olan bilgiyi pekiştirmek istedikleri göz önüne 
alındığında, yenilikle ilgili olumlu bilgi akışı devam eder. Zira bir yeniliğe ilişkin 
diğer kaynaklardan gelen uygulama sonrası olumsuz bilgi yeniliği uygulayan 
bireylerde engelleme duygusu yaratabilir ve yeniliği uygulamaktan 
vazgeçmesine neden olabilir (Rogers, 1983). 

YENİLİKLERİ BENİMSEME SÜRECİ (Adoption Process of 
Innovation) 

Bireyin yeniliği ilk kez duymasından, onu benimsemesine kadar geçen 
sürece denir.  

Kişiler genellikle bir yeniliği duyar duymaz benimsemezler. Benimseme 
kararı ancak zaman içinde oluşan bazı etkilerin bir sonucudur. Tarımda 
yeniliklerin benimsenme süreci genellikle birbirini izleyen beş aşama halinde 
ele alınmaktadır. Bunlar; 1) Haberdar olma, 2) İlgi duyma, 3) Değerlendirme, 4) 
Deneme ve 5) Benimseme aşamalarıdır (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). 

Ancak bu sınıflandırmaya bazı araştırıcılar tarafından (Rogers ve 
Shoemaker, 1971) eleştiriler gelmiş ve bu sürece “Yenilik Karar Süreci” 
denmesinin daha uygun olacağını belirtmişlerdir. Bu araştırıcıların eleştirilerine 
göre öncelikle bu sürecin (yenilikleri benimseme süreci) adı yanlıştır. Ayrıca 
varlığından haberdar olunan her yeniliğin belirli bir süre sonunda mutlaka 
benimseneceği beklenemez. 

YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ (Adoption of Innovations) 

Bir yeniliğin uygulanma kararının verilmesi ve yeniliğin kullanılmasına 
devam edilmesi. Yeniliği benimseyen kişi ise, yeniliği kabul eden ve uygulayan 
kişidir. 

YENİLİKLERİN YAYILMASI (Diffusion of Innovations) 

Yeniliklerin bir topluma nasıl sokulduğunu ve insanların bu yenilikleri 
nasıl benimsediklerini ya da reddettiklerini açıklamaya çalışan bir haberleşme 
araştırması yöntemidir.  
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YEREL BİLGİ (Indigenous Knowledge and Local Knowledge) 

Belirli bir bölgede yaşayan insanların sahip oldukları veya büyüklerinin 
deneyimlerinden oluşan bilgiler veya dışından gelen bilgilerin yerel insanlar 
tarafından bölgeye sokulmasıyla oluşan bilgileri kapsar (van den Ban ve 
Hawkins, 1996). Bilginin kişisel olması nedeniyle paylaşılamayacağı ve 
doğrudan bir başkasına nakledilemeyeceği görüşüne karşılık, yerel bilgi gibi 
ortak bir bilgi sistemi, bir sosyal grup tarafından oluşturulabilir ve paylaşılabilir 
(Demiryürek, 2001). 

YETKECİ LİDERLİK (Authoritarian Leadership): Otoriter Liderlik 

Liderin amaç ve davranış kurallarının bir grupça kabul edilmesi şeklindeki 
bir liderliktir Otoriter lider, herhangi bir karar hakkında grup üyelerinin fikirlerini 
hesaba katmak zorunda değildir. Otoriter lider grup üyelerinin kendine itaat 
etmesini bekler (Van Den Ban ve Hawkins, 1988). 

YÜZEYSEL BİLGİ (Ordinary Knowledge) 

Dış dünya ile ilgili olan ilişkilerden elde edilen, basit, deneyime dayanan 
ancak açıklayıcı ve güvenilir olmayan bilgilerdir. 

ZİHİNSEL TASARIM (Mental Design) 

Bireylerin geçmiş yaşantıları ile ilgili her türlü deneyimlerini zihinlerinde 
düzenli olarak saklar ve sürekli olarak örgütlerler. Buna “zihinsel tasarım” denir. 
Bireyler aldıkları mesajlarla ilgili olarak yaptıkları yorumlama ya da anlam 
verme işlemi büyük ölçüde geçmiş yaşantılarının bir ürünüdür. Yeni bir 
algılama yapıldığı zaman, birey yalnızca uyarının sağladığı verilerle yetinmez 
ve bununla ilgili zihinsel tasarımları bireye anlam vermede yardımcı olur. 
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AMAÇ 

Tarım sektörünün politikalarına uygun programların hazırlanmasına 
ve tarımsal desteklerin daha etkin kullanılmasına katkı sağlamak.  

HEDEF 

Tarım sektörünün politik, sosyal ve stratejik yapısının 
sürdürülebilirliğine katkı sağlayan sağlayan tarımsal danışmanlık 
hizmetlerinin ve tarımsal destekleme, hibe ve teşviklerin sektörde hayata 
geçirilmesinin sağlanması. 

KAZANIMLAR 

1) Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı teşkilat yapısı, amacı ve görev ve 
sorumluluklarını bilir. 

2) Hizmet ettiği sektörün amaçları doğrultusunda program hazırlamanın 
önemini bilir. 

3) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kapsam ve 
sorumluluklarını bilir. 

4) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin uygulama ve usullerini 
bilir.  

5) Tarımsal alandaki destekleme, hibe ve teşvik kaynaklarını bilir. 

6) Tarım sektöründe destek, hibe ve teşvik kaynaklarını izlemesini ve 
iletişim kaynaklarını bilir. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye, tarımsal ürünleri ihraç etmesi, gıda ihtiyacının karşılanması ve 
tarımsal endüstriye hammadde ve istihdam sağlaması sebebiyle sosyal ve 
ekonomik alanda stratejik öneme sahip bir tarım ülkesidir. Türkiye nüfusunun 
%22.7 kırsal alanlarda yaşamaktadır. Ayrıca çalışan nüfusun yaklaşık %31.2’si 
tarım sektöründe istihdam edilmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı 
İşgücü İstatistikleri, Ocak, 2014). Son yıllar da tarım sektörü üretici, tüketici ve 
insan odaklı, büyüme ve gelişmesiyle ön planda olan kurumların başında 
gelmektedir. Bu anlayış çerçevesinde, stratejik sektör olarak ele alınan ve hak 
ettiği değeri yakalamaya çalışan tarım sektörünün üst yapısı olan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı yeniden yapılanarak kırsal alanda bazı yapılanmalar 
ile hedeflerine ulaşmayı planlamaktadır. Bu amaçla Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Sistemini kurarak çiftçilerin gelişen teknolojiye ve yeniliklere daha 
açık ve ivedi olarak yenilikçi uygulanmaların hayata geçirmeyi hedeflemektedir.  

Bu çalışma, yeniden yapılanma süreci içerisinde birçok değişiklik olması 
sebebiyle yapılan son çalışmaların en son değişiklikleri içeren, Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık Sistemi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat 
yapısı, görev ve sorumlulukları, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Uygulama Esasları, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Desteklemesine Dair yönetmelikleri ve kanunları bir araya getirerek Tarım 
Danışmanlarımızın istifadelerine sunulmaktadır. 

2. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3/6/2011 tarihinde yeniden 
yapılandırılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ülkemizin ve dünya 
pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği 
gerçekleştirmek, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını 
sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika 
belirlemek ve uygulamak amacıyla kurulmuştur. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda ve tarım alanında; üretici ve 
tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, Türkiye’yi bölgesinde lider, 
Dünyada küresel aktör haline getirmeyi hedef edinmiştir. 

Tarihçe 

1920 yılında TBMM Hükümetinin kurulması ile başlayan Bakanlık 
teşkilatlanması geçen süre içinde çok değişikliklere uğramıştır. Bu tarihi 
süreçte yasal düzenlemeler, kurulan teşkilat yapısı ve görevleri ile tarımsal 
bazı uygulamaları analitik bir şekilde ele alınmıştır. 

YASAL 
DÜZENLEME 

BAKANLIĞIN 
ADI 

TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREV ALANI 

1920-İlk TBMM 
-3 sayılı Kanun 

İktisat Vekâleti 
İktisadi merkezi örgütlenme Ticaret, Sanayi, 
Ziraat, Veteriner, Orman ve Maden İşleri  

1924–432 sayılı 
Kanun 

Ziraat Vekâleti 
Konu ve ürün esaslı merkezi tarımsal 
örgütlenme-Ziraat, Veteriner ve Orman İşleri  
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1928–200 sayılı 
1950-Geçerli 

Kanun 
İktisat Vekâleti 

Konu ve ürün esaslı merkezi örgütlenme 
Ticaret,Sanayi, Ziraat, Veteriner, Orman ve 
Maden İşleri  

1931–1910 
sayılı Kanun 

Ziraat Vekâleti 
(Tarım 

Bakanlığı) 

Konu ve ürün esaslı merkezi tarımsal 
örgütlenme Ziraat, Veteriner ve Orman İşleri  

1937–3203 
sayılı Kanun 

Ziraat Vekâleti 
(Tarım 

Bakanlığı) 

Konu ve ürün esaslı merkezi tarımsal 
örgütlenmenin merkez ve taşra teşkilatlarının 
kuruluşu ve çalışma esaslarının belirlenmesi. 
Ziraat, Veteriner Orman ve Pamuk Genel 
Müdürlüklerinin Kurulması ve işleri  

Geçerli yasaya 
göre teşkilat 
değişiklikleri 

Tarım Bakanlığı 

Konu ve ürün esaslı teşkilatların genişlemesi. 
Merkezde 5’i Ana hizmet olmak üzere toplam 
19 biriminoluşturulması. Bitkisel, hayvansal, 
üretim ve orman işleri  

1950–1962 
Geçerliyasaya 
göre teşkilat 
değişiklikleri 

Tarım Bakanlığı 

Konu ve ürün esaslı teşkilatlarının 
genişlemesi. Merkezde 6 ana hizmet birimi 
olmak üzere toplam 24 birim kurulması. 
Bitkisel, hayvansal üretim ve orman işleri  

1963–1973 
Geçerli yasaya 

göre teşkilat 
değişiklikleri 

Tarım Bakanlığı 

Konu ürün esaslı merkez ile taşra teşkilatının 
genişlemesi. Merkezde 9 ana hizmet birimi 
olmak üzere, toplam 31 birimin oluşturulması. 
Bitkisel Hayvansal Üretim ve Orman İşleri  

1974–4/92 
Hükümet 
Kuruluş 

Kararnamesi 

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı 

Orman ile ilgili işlerin Bakanlıktan ayrılarak, 
yeni kurulan Orman Bakanlığına 
devredilmesi, yerine gıda ile ilgili İşlerin 
devralınması. Merkezde 12 ana hizmet birimi, 
toplam 31 birim Gıda, Bitkisel ve Hayvansal 
Üretim İşleri  

1975–80 
Değişik 

Kararnameler 

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı 

Konu ve ürün esaslı örgütlenmede merkezde 
12 ana hizmet birimi olmak üzere 31 birimin 
korunduğu görülmektedir. Gıda, Bitkisel ve 
Hayvansal üretim işleri.  

1981–2384 
sayılı Kanun 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 

Konu ve ürün esaslı örgütlenmede Orman 
Bakanlığı tekrar Tarım Bakanlığı ile 
birleştirilmiş. Merkezde 14 ana hizmet birimi 
olmak üzere toplam 32 birim Bakanlığa 
bağlanmıştır. Bitkisel ve Hayvansal üretim ile 
Orman işleri  

1983–183 sayılı 
KHK 

Tarım Orman ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

Konu ve ürün esaslı örgütlenme Köyişleri ve 
Koop. Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığına bağlanmış köy alt yapı 
çalışmalarından da sorumlu tutulmuştur. 
Merkezde 11 ana hizmet birimi, toplamda 31 
birim  
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1984–212 sayılı 
KHK 

Tarım Orman ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

Bakanlık birimlerinin ilk olarak ana 
fonksiyonlarına göre örgütlenmesi esas 
alınmış ve yıllardır süre gelen konu ve ürün 
esaslı örgütlenme terk edilmiştir. Böylece 
kırsal kesime hizmet götüren merkezi 
birimlerin kumanda birliği ve yatay 
koordinasyon sağlanması yönünden tek bir 
yönetim ve denetim altında birleştirilmesi 
öngörülmüştür. Merkezi örgütlenmede 3 ana 
hizmet birimi olmak üzere toplam 23 birim 
oluşturulmuştur. Tarım, orman ve kırsal alt 
yapısı işleri.  

1985–3161 
sayılı Kanun 

Tarım Orman ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

Ana fonksiyonlarına göre ve Tarım politikaları 
oluşturmaya uygun teşkilatlanma, az birimle 
fazla yetki ve yönlendirmeye yönelik olmak 
üzere, merkezde 3 ana hizmet birimi, toplam 
23 birimoluşturulmuştur. Tarım, orman ve 
kırsal alt yapısı işleri.  

1991–441 sayılı 
KHK 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

Orman Bakanlığı ikinci kez ayrılarak, ana 
fonksiyonlarına göre Tarım ve Köyişleri 
hizmetlerinin Tarım Bakanlığı tarafından 
yürütülmesi öngörülmüştür. Merkezi 
örgütlenmede 5 ana hizmet birimi olmak 
üzere toplam 23 birim oluşturulmuştur.  

1992–2010 
yılları 1991 

yılında çıkarılan 
441 sayılı KHK 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

Halen geçerli 441 sayılı KHK 1991 yılından 
sonra ana fonksiyonlarına göre örgütsel yapı 
korunarak, 1992 de TSEK ve1993 yılında 
EBK özelleştirme amacıyla ayrılmış ve 2005 
yılında KHGM kapatılmış mahalli idarelere 
devredilmiştir. 2007 yılında ise Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
18/05/2007 tarihli ve 26526 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.  

03.06.2011 
tarihinde 

çıkarılan ve 
yürürlükteki 639 

sayılı KHK 

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı 

06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanarak 03.06.2011 
tarihinde Bakanlar Kurulunca Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının kurulması 
kararlaştırılmış ve 08.06.2111 tarih ve 27958 
Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) 639 sayılı 
“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname" Yayınlanmıştır. 
27.08.2011 tarih ve 28038 Sayılı Resmi 
Gazete yayınlanan 651 sayılı “Gıda, Tarım 
Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname” ile değişiklik yapılmıştır.  
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3. TEŞKİLAT YAPISI 

Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur. 

Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri 
altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki 
görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir: 

a) Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar 
Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek. 

b) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler 
geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, 
performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, 
gerekli kanunî ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen 
stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda 
uygulamayı koordine etmek ,izlemek ve değerlendirmek. 

c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini 
gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini 
gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak. 

d) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve 
kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları 

Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup 
Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi 
doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, 
stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık 
kuruluşlarına gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 

Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 
Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

Hizmet birimleri 

Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: 

a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

b) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

d) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

f) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

h) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

i) Strateji Geliştirme Başkanlığı 

j) Hukuk Müşavirliği 

k) Personel Genel Müdürlüğü 

l) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

m) Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 

n) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
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o) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

p) Özel Kalem Müdürlüğü 

Bakanlığın taşrada; 81 İl Müdürlüğü, 882 İlçe Müdürlüğü, 139 Kuruluş 
Müdürlüğü bulunmaktadır. 

TEŞKİLAT ŞEMASI 
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4. HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar 
oluşturmak ve denetlemek. 

b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve 
malzemelerin üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her 
aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek. 

c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve 
malzemeleri üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve 
kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak, 
bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin 
kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak. 

d) Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan 
madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili 
kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır 
kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek. 

e) Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili 
esasları belirlemek ve denetlemek. 

f) Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan 
işletmelerin onay verme esaslarını belirlemek ve onayverme 
işlemlerini yapmak. 

g) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol 
etmek, 

h) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin 
dış ticareti ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek,sınır kontrol noktalarını 
ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek. 

i) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk 
sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak. 

j) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. 

k) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren 
laboratuarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve 
bunları denetlemek. 

l) Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve 
takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek. 

m) Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini 
yürütmek ve buna ilişkin esasları belirlemek. Hayvan sağlığında 
kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve 
yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını 
tespit ve ilan etmek. Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile 
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ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve 
eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek. 

n) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele 
etmek ve buna ilişkin esasları belirlemek. 

o) Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini 
kontrol etmek, bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve 
özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları belirlemek, onay verme 
ve kontrol işlemlerini yapmak. 

p) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak 
amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi 
yapmak ve risk iletişimini sağlamak. 

q) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde 
görevlendirilecek personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını 
belirlemek. 

r) Bu maddede belirtilen görevler ile ilgili yayım faaliyetlerinin 
koordinasyonunda yardımcı olmak. 

s) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak, 

b) Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin 
kullanımının uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve 
denetlemek, 

c) Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu 
sağlayacak şekilde yönlendirmek. 

d) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri 
belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına 
giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine 
yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak. 

e) Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını 
sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri almak. 

f) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını 
sağlamak. 

g) Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını 
belirlemek. 



 
363 

b) Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve 
bunlara ilişkin izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü 
onay işlemlerini yürütmek.  

c) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak. 

d) Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu 
yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları 
denetlemek. 

e) Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

f) Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak. 

g) Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak, 

h) Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve 
yürütmek, 

i) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak, 

j) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak. 

k) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik 
etmek. 

b) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi 
ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini 
yapmak. 

c) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve 
yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak 
tedbirleri almak. 

d) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin 
esasları belirlemek. 

e) Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve 
verimliliğin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve 
denetimleri yapmak ve yaptırmak. 

f) Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için 
gerekli girdilerin tedarikine ilişkin tedbirleri almak. 

g) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına 
ilişkin esasları belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve 
şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek. 

h) Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile 
ilgili çalışmalar yapmak. 
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i) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi 
oluşturmak. 

j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, 
çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin 
ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma 
kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak 
ve izlemek. 

b) Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin 
gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki 
uyumu sağlamak. 

c) Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici 
örgütlerinin kurulmasına izin vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici 
örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, desteklemek; bunların 
eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için 
gerekli tedbirleri almak.  

d) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş esaslarını 
belirlemek; arazi, toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, 
arazi ve su sınıflandırması yapmak. 

e) Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin 
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması 
yapmak ve yaptırmak. 

f) Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit 
etmek, plan ve projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını 
sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli 
çalışmaları yapmak. 

g) Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek. 

h) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak. 

i) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına 
giren konularda bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak. 

j) Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin 
kullanılmasını sağlamak, uygun sulama tesislerini yaptırmak, toprak 
kaynaklarını korumak ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek. 

k) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer 
tarımsal afetler ve tarım sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii 
afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar 
çerçevesinde yardım yapmak. 

l) El sanatlarını geliştirmek, 
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m) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak. 

n) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen 
kırsal kalkınma programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak. 

o) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen 
görevleri yapmak. 

p) 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin 
sekretarya işlemlerini yürütmek. 

q) Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin 
çalışmalar yapmak, teklifte bulunmak ve 5488 sayılı Tarım Kanunu 
uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun 
sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

r) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün görevleri 
şunlardır: 

a) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve 
geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek, projeler 
hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak. 

b) Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve 
materyallerini üretmek, 

c) Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına 
erişim ve bunların yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, 
izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak, 

d) Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri 
izlemek, Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar 
yapmak ve yaptırmak, 

e) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı 
amacıyla araştırmalar yapmak, 

f) Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini 
belirlemek ve bu kuruluşları denetlemek, 

g) Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve 
kimyasal maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların 
bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar 
yapmak, 

h) Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar 
yapmak ve yapılmasını desteklemek, 

i) Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak, 

j) Ulusal ve uluslararası alanda araştırma-geliştirme faaliyetleri 
yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri desteklemek, 
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k) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine 
uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, 

b) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini 
yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak, 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan 
adına aşağıdaki görevleriyapar: 

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme 
ve soruşturma işlerini yürütmek, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programa uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri 
hazırlamak ve Bakana sunmak, 

c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri 
yapmak, 

d) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, 
Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda 
aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer 
hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 
tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla 
strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri 
yapmak, 

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim 
yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve 
icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri 
zamanında almak, 

b) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri 
tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname 
taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü 
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uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer 
işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek, 

c) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra 
takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî 
teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak, 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Personel Genel Müdürlüğü 

Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları 
sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması 
konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük 
işlemlerini yürütmek, 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma 
işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, 
taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, 

b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat 
çerçevesinde yürütmek, 

c) Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve 
yürütmek, 

d) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve 
yürütmek, 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak, 

Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 

Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı 
dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak. 

b) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve 
belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf 
ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin 
arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek. 

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini 
yapmak veya yaptırmak. 
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d) Bakanlığın görev alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar 
hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği 
yapmak. 

e) Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek. 

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak 
tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri 
takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği 
önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim 
standartlarına uygun çözümler üretmek. 

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. 

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge 
uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak. 

d) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği 
içinde veri tabanları oluşturmak. 

e) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, 
geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme 
güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi 
teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi 
eğitim almalarını sağlamak. 

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve 
bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini 
sağlamak. 

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi 
edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde 
sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek. 

b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini 
düzenlemek ve yürütmek, 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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5. TEMEL TARIM POLİTİKALARI VE ÖNCELİKLERİ 

Tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal 
ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda 
güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi, üretici örgütlerinin geliştirilmesi, 
tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle 
tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmek tarım politikalarının amaçları 
olarak 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda yer almaktadır.  

Tarım politikalarının ilkeleri; tarımsal üretim ve kalkınmada bütüncül 
yaklaşım, uluslararası taahhütlere uyum, piyasa mekanizmalarını bozmayacak 
destekleme araçlarının kullanımı, örgütlülük ve kurumsallaşma, özel sektörün 
rolünün artırılması, sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevreye duyarlılık, 
yerinden yönetim, katılımcılık, şeffaflık ve bilgilendirmektir.  

5.1. Tarım Politikalarının Amaçları 

Tarım politikalarının amaçları; tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir 
şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, 
verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi, üretici 
örgütlerinin geliştirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal 
kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini 
yükseltmektir. 

5.2. Tarım Politikalarının İlkeleri 

Tarım politikalarının ilkeleri şunlardır: 

a) Tarımsal üretim ve kalkınmada bütüncül yaklaşım. 

b) Uluslararası taahhütlere uyum. 

c) Piyasa mekanizmalarını bozmayacak destekleme araçlarının 
kullanımı. 

d) Örgütlülük ve kurumsallaşma. 

e) Özel sektörün rolünün artırılması. 

f) Sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevreye duyarlılık. 

g) Yerinden yönetim. 

h) Katılımcılık. 

i) Şeffaflık ve bilgilendirmek. 

5.3. Tarım Politikalarının Öncelikleri 

Tarım politikalarının öncelikleri şunlardır: 

a) Tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet 
gücünün yükseltilmesi. 

b) Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması. 

c) Tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesi. 
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d) Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknolojilerin kullanımının 
yaygınlaştırılması.  

e) Tarımsal girdi ve ürün piyasalarının geliştirilmesi ve üretim-Pazar 
entegrasyonunun sağlanması. 

f) Tarımsal üretimin tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde 
yönlendirilmesi. 

g) Tarım sektörünün kredi ve finansman ihtiyacının karşılanmasına 
ilişkin düzenlemeler yapılması. 

h) Destekleme ve yönlendirme tedbirlerinin alınması. 

i) Doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karşı risk yönetimi 
mekanizmalarının geliştirilmesi. 

j) Kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi. 

k) Üretici örgütlenmesinin geliştirilmesi. 

l) Tarım bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılması. 

m) Toplulaştırma, arazi kullanım plânının yapılması ve ekonomik 
büyüklükteki tarım işletmelerinin oluşturulması. 

n) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı. 

o) Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları 
karşılayabilecek şekilde ortak piyasa düzenlerinin öngördüğü, idarî 
ve hukukî düzenlemelerin yapılması. 

Tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, plânlanması ve 
koordinasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulanmasında 
Bakanlık yetkilidir.  

Tarımsal araştırma 

Bakanlık, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarımsal bilgi ve teknolojilerin 
yurt içinde geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin yurt dışından transfer edilerek 
denenmesi ve adaptasyonu ile yayımını sağlamak için, kamu ve özel sektörün 
tarımsal araştırma faaliyetlerini verimli ve etkin kılacak tedbirleri alır. Araştırma 
çalışmalarında görevli uzmanların yetiştirilmesi ve araştırma altyapısının 
geliştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapar. Araştırma faaliyetlerinde başta 
üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kurum, kuruluşlar ve işletmeler ile işbirliğini 
güçlendirecek tedbirler alır. 

Çiftçi eğitimi, yayım ve danışmanlık hizmetleri 

Bakanlık; tarım, çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetlerinde, sivil toplum 
örgütleri, özel sektör kuruluşları ve serbest danışmanların görev almasını 
sağlamak için gerekli düzenlemeler yapar, bu kuruluş ve kişileri teşvik eder, 
çalışma esaslarını belirler ve denetler. 

Çiftçi eğitimi, özel yayım ve danışmanlık hizmetleri çalışma esas ve 
usûlleri ile ilgili diğer şartlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
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Biyolojik çeşitlilik, genetik kaynakların korunması ve biyogüvenliğin 
sağlanması 

Bakanlık, biyolojik çeşitliliğin, genetik kaynakların ve ekosistemlerin 
korunması ve geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapar veya yaptırır. 
Biyoteknolojik yollarla ve/veya çeşitli ıslah metotları kullanılarak elde edilen 
ürünlerin fikrî mülkiyet hakları kapsamında korunması, kaydı, tescili, üretimi, 
tüketimi, gıda olarak kullanımı, ihracatı ve ithalatı hakkında ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşü alınmak suretiyle gerekli düzenlemeleri yapar. 

Ürün konseyleri 

Bu Kanunda belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar 
yapmak üzere ürün bazında üreticiler, tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların 
oluşturdukları birlikler ile kamu ve araştırma kurumları, meslek odaları ve 
dernekler bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz ürün konseyleri kurabilirler. 

Ürün bazında tek bir ürün konseyi kurulabilir. Bu konseyler ürünle ilgili 
kararlarını Kurulun istediği her defada, Kurul istemese bile yılda bir kez Kurula 
rapor halinde sunarlar. 

Ürün konseyleri kurulması, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine 
ilişkin hükümler ile bu konseylerin çalışma usûl ve esasları, gelirleri ve sair 
hususlar her bir ürün konseyi için çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Üretici örgütleri 

Üretici ve yetiştiricilerin çeşitli kanunlara dayanarak kurdukları tarımsal 
amaçlı kooperatif ve birliklerin faaliyetlerinin tarım politikaları doğrultusunda 
desteklenmesini ve yönlendirilmesini, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği 
içinde yapmaya Bakanlık yetkilidir. 

Sözleşmeli üretim 

Bakanlık, tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeleri yapar. Sözleşmeli üretimi 
özendirmek üzere üreticilere, bu Kanunla belirtilen desteklerin verilmesinde 
öncelik tanınır. 

Tarım havzaları 

Tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, 
desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması ve entegre bir şekilde yürütülmesi 
için tarım havzaları, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu 
havzaların faaliyet ve işleyişi ile ilgili esas ve usûllerin düzenlenmesine ilişkin 
yönetmelik, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur. 

Kırsal kalkınma 

Bakanlık, kırsal alanlarda tarım ve tarım dışı istihdamın geliştirilmesi, 
gelirlerin artırılması ve farklılaştırılması, kadın ve genç nüfusun eğitim ve 
girişimcilik düzeyinin yükseltilmesine yönelik tedbirleri alır. Kırsal kalkınma 
program, proje ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri yapar ve kamu kuruluşları 
arasında koordinasyonu sağlar. 
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Kırsal kalkınma program, proje ve faaliyetlerinde; katılımcılık, tabandan 
yukarı yaklaşım, yerel kapasitenin geliştirilmesi ve kurumsallaşması temel 
ilkelerdir. 

Tarımsal desteklemelerin amacı ve ilkeleri 

Tarımsal desteklemelerin amacı; tarım sektörünün öncelikli 
problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini 
artırmak, sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmaktır. Tarımsal 
destekleme politikaları, ekonomik ve sosyal etkinlik ve verimlilik koşullarını 
sağlayacak programlarla uygulanır. Ödemeler bütçe imkânları çerçevesinde ve 
programların niteliğine bağlı olarak, gerekli denetim ve kontrollerin 
tamamlanmasından sonra ödenir. 

Tarımsal destekleme programlarının belirlenmesinde, aşağıdaki ilke 
ve stratejiler dikkate alınır: 

a) Tarım politikalarının amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunması. 

b) Avrupa Birliği mevzuatı ve uluslararası taahhütler ile uyumlu olması. 

c) Üreticilerin piyasa koşullarında faaliyetlerini yürütmesi. 

d) Kullanılacak kaynağın, adil ve etkin bir şekilde üreticilere 
yansımasını sağlayacak yapıda olması. 

e) Tarımın alt sektörlerinde dengeli bir dağılım göstermesi. 

6. TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN 
DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK  

Amaç 

Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler 
konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili 
usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. 

Bu Yönetmelik; kamu yayım hizmetleri ve sivil toplum örgütleri, ziraat 
odaları, tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanlarınca yerine 
getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili 
olarak; ilke ve kural belirleme, strateji ve program geliştirme, yönlendirme, 
özendirme, eğitim, sertifikalandırma, belgelendirme, görev ve sorumluluk 
tanımlama, izleme, değerlendirme, denetim ve yaptırım uygulama görevleriyle 
ilgili usul ve esasları, tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşların ticari 
faaliyetleri çerçevesinde yapacakları çiftçi bilgilendirme faaliyetlerine  ilişkin 
usul ve esasları kapsar. 

Tarımsal yayım/danışmanlık faaliyetlerinin programlanması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi 

Tarımsal yayım/danışmanlık hizmetlerinin programlanması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Yayım/danışmanlık hizmetlerinin planlanmasında, kaynakların etkin 
ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Bakanlık 
tarafından; meslek kuruluşları ve tarımsal yayım/danışmanlık hizmeti 
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sunan kişi ve kuruluşların katkılarıyla ulusal yayım politika ve 
stratejisi belirlenir.  

b) Ulusal düzeyde yayım politika ve stratejilerine uygun olarak 
yayım/danışmanlık sistemi içerisinde yer alan kişi ve kuruluşların 
öncelikli çalışma alanlarını belirleyecek ülkesel yayım programı 
hazırlanır.  

c) İl yayım/danışmanlık programları, ilde bulunan yayım/danışmanlık 
kişi ve kuruluşların programlarını kapsar. Ülkesel yayım programı 
doğrultusunda belirlenmiş hedeflere ulaşmak üzere yıllık olarak 
hazırlanan il yayım/danışmanlık programı, Bakanlık, meslek 
kuruluşları ve tarımsal yayım/danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların 
katkılarıyla yayımdan sorumlu ildeki birimin koordinatörlüğünde 
hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur. 

d) Bakanlık kuracağı sistemle, kamu ve kamu dışı yayım ve 
danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmetlerinin kalitesini 
ve verimliliğini artırmak amacıyla, izleme ve değerlendirme 
yapar/yaptırır.  

Araştırma-yayım-çiftçi bağlantısının güçlendirilmesi 

Bakanlık, tarımsal araştırma, yayım ve eğitim fonksiyonlarını yerine 
getiren kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır, gerekli 
koordinasyonu sağlar. Tarımsal işletme sahiplerinin sorunlarının 
araştırmacılara iletilmesini, bulunan çözümler ile yeni teknolojilerin tarımsal 
işletme sahiplerine aktarılmasını sağlamak ve bilgi alışverişinde bulunmak 
üzere; ulusal, bölgesel ve il düzeyinde çalışmalar yapar.  

Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin oluşumu 

1) Merkez Teknik Komitesi; Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin bağlı 
olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Eğitim, Yayım ve 
Yayınlar Dairesi Başkanı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığından ilgili daire başkanı ve ilgili daire başkanlığından bir 
temsilci, Bakanlık hizmet birimlerinden Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile 
Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı düzeyinde 
olmak üzere birer temsilci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi, 
tarımsal amaçlı kooperatif merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri 
merkez birliklerinin, üretici birlikleri merkez birliklerinin her birinden 
üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, Ankara’da bulunan 
ziraat ve veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye sayısı en fazla 
olan iki meslek odasından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan 
meslek derneği temsilcisi olmak üzere toplam yirmi bir kişiden 
oluşur.  



 
374 

2) Mazeretsiz olarak üst üste iki kere toplantıya katılmayan komisyon 
üyelerinin üyeliği düşer ve ilgili kurumca yerlerine yenileri 
görevlendirilebilir. 

3) Komite, Bakan onayı ile oluşturulur, komite üyeliklerinde meydana 
gelen değişiklikler aynı usule tabidir. 

4) İhtiyaç duyulması durumunda diğer kamu ve kamu dışı kuruluşlardan 
komiteye temsilci davet edilebilir. Ancak toplantılara bu şekilde  
katılanların oy hakkı bulunmaz. 

Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin çalışma usul 
ve esasları 

Merkez Teknik Komitesinin çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.  

a) Merkez Teknik Komitesi altı ayda bir olağan, komite başkanının 
gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Başkanın katılamadığı 
hallerde, toplantıya Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı 
başkanlık eder.  

b) Komitenin sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.   

c) Toplantı gündemi Başkanlık tarafından katılımcıların önerileri 
alınarak oluşturulur. Komite Başkanının onayını müteakip 
toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirilir.  

d) Komite, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve 
kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oyların 
eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyici olur.  

e) Komite kararları imzalandıktan sonra, onay gerektiren kararlar, on iş 
günü içerisinde Bakan onayına sunulur. Alınan kararlar onayı 
müteakip sekreterya tarafından ilgili birimlere ulaştırılır. 

f) Komite bünyesinde, il teknik komitelerinin verdiği cezalara ilişkin 
itirazları karara bağlamak üzere, 5 kişilik bir disiplin komisyonu 
oluşturulur. Komisyon gerekli durumlarda sekreterya tarafından 
toplantıya çağrılır. 

Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin görevleri 

Merkez Teknik Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.  

a) Ulusal düzeyde tarımsal yayım/danışmanlık politika ve stratejilerini 
belirlemek, tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan 
kuruluşların öncelikli çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerde 
bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara ilgili tarafların etkin 
katılımını sağlamak, 

b) Tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kuruluşlar arasında 
koordinasyonu sağlamak,  

c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek, gerekli hallerde 
değiştirilmesi için Bakanlığa önerilerde bulunmak, 
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d) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların hizmet 
sözleşmesi imzalayabilecekleri asgari ve azami tarımsal işletme 
sayılarını ve tarımsal üretim alanlarını  belirlemek, 

e) İl teknik komitelerince bildirilen konularda görüş oluşturmak,  

f) Yazarların veya yayın evlerinin başvuruları halinde 
yayımcıların/danışmanların mesleki faaliyetlerinde kullanılacak 
kitaplara ilişkin tavsiye kararı almak, 

g) Çiftçi eğitim merkezlerinin kuruluşları hakkında Bakanlığa görüş 
bildirmek,  

h) İhtiyaç duyulması halinde tarımsal yayım ve danışmanlık 
hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla görev yapmak üzere çalışma 
grupları oluşturmak. 

Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin oluşumu 

1) İl teknik komitesi; İl Müdürünün başkanlığında; şube müdürleri, il 
müdürlüğünde görevli iki tarımsal yayım uzmanı, varsa ilde bulunan 
ziraat, veteriner fakültelerinden birer temsilci, il’den sorumlu tarımsal 
amaçlı araştırma enstitülerinden birer temsilci, İl Ziraat Odası 
Başkanı, ilde bulunan tarımsal amaçlı kooperatif birliklerinin, 
yetiştirici birliklerinin, üretici birliklerinin her birinden üye sayısı en 
fazla olanlardan birer temsilci, üye sayısı en fazla olan iki meslek 
odasından birer temsilci ve üye sayısı en fazla olan meslek derneği 
temsilcisinden oluşur. 

2) İhtiyaç duyulması durumunda ilde bulunan diğer kamu ve kamu dışı 
kuruluşlardan komiteye temsilci davet edilebilir. Ancak toplantılara bu 
şekilde katılanların oy hakkı bulunmaz. 

3) Teknik komite Valilik onayı ile oluşturulur, komite üyeliklerine ilişkin 
değişiklikler aynı usule tabidir. Komite üyelerinin isim ve kurumlarını 
belirtir listenin bir örneği Bakanlığa gönderilir. 

Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin çalışma usul ve 
esasları 

İl Teknik Komitesinin çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.  

a) Komite dört ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü 
hallerde olağanüstü toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde 
toplantıya ilgili Şube Müdürü Başkanlık eder.  

b) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan komisyon 
üyelerinin üyeliği düşer ve ilgili kurumca yerlerine yenileri 
görevlendirilir.  

c) Komitenin sekretarya hizmetleri ilgili Şube Müdürlüğü tarafından 
yürütülür.  
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d) ç) Toplantı gündemi il müdürlüğü tarafından katılımcıların önerileri 
alınarak oluşturulur, komite başkanının onayını müteakip toplantıdan 
en az on beş gün önce üyelere bildirilir.  

e) Merkez Teknik Komitesinin önerileri öncelikli olarak gündeme alınır.  

f) Komite, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve 
kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oyların 
eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. 
Kararlar on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir. Alınan kararlar il 
sekretaryası tarafından ilgili birimlere ulaştırılır.  

g) İl Teknik Komitesinde, aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılacak görüşme ve oylamaya, 
hakkında karar alınacak kuruluşun temsilcisi katılamaz.  

Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin görevleri 

İl Teknik Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.   

a) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti 
veren kişi ve kuruluşlar tarafından sunulan tarımsal yayım ve 
danışmanlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması için 
çalışmalar yapmak, haksız rekabeti ve üreticinin zarar görmesini 
önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

b) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonu sağlamak.  

c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek, gerekli gördüğü 
hallerde değiştirilmesi için Bakanlığa önerilerde bulunmak. 

d) Kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve 
kuruluşların öncelikli çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerde 
bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara ilgili tarafların etkin 
katılımını sağlamak. 

e) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti 
veren kişi ve kuruluşların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı 
faaliyetlerinin tespiti halinde Yönetmelik kapsamında yer alan 
cezaları vermek. 

f) Faaliyet gösteren kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık 
hizmeti veren kişi ve kuruluşların çalışma alanlarına ilişkin 
tavsiyelerinde, Bakanlık tarafından belirlenmiş konuya ilişkin teknik 
talimatları dikkate almalarını sağlamak.  

g) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti 
veren kişi ve kuruluşları tarafından yayım ve danışmanlık 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla sunulacak 
projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek olmak.  

h) Bakanlıkça tarımsal yayım ve danışmanlık konularında verilen 
görevleri yerine getirmek.  
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Sınav 

1) Sınav Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde merkezi olarak 
gerçekleştirilir. 

2) Sınav 100 üzerinden değerlendirilir. Geçer not 70’dir. 

3) Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanı tarihinden itibaren 15 gün 
içinde Bakanlığa yapılır. Bakanlık 30 gün içinde itirazı 
sonuçlandırarak ilgiliye tebliğ eder.  

4) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara bu Yönetmeliğin Ek-1 
ve Ek-2’sinde örneği yer alan sertifikalar verilir. 

Sertifikalar 

Sertifikaların verilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Kamuda görev yapmakta iken yapılacak sınavda başarılı olanlardan; 
tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara 
teknisyen/tekniker tarım yayımcısı, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık 
meslek yüksek okul mezunlarına tarım yayımcısı sertifikası verilir. 
Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okulu mezunu tarım 
yayımcısı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle yayım 
hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım yayımcısı sertifikası 
verilir. 

b) Kamuda görev yapmayan ve yapılacak sınavda başarılı olanlardan; 
tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara 
teknisyen/tekniker tarım danışmanı sertifikası, tarımla ilgili fakülte ve 
dört yıllık meslek yüksek okul mezunlarına tarım danışmanı 
sertifikası verilir. Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okulu 
mezunu tarım danışmanı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl 
süreyle danışmanlık hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım 
danışmanı sertifikası verilir. 

c) Kamu görevlerinden ayrılan kişilere önceden sahip oldukları tarım 
yayımcısı sertifikasına karşılık gelen tarım danışmanı sertifikası, 
kamuda görev alan kişilere, önceden sahip oldukları tarım danışmanı 
sertifikasına karşılık gelen tarım yayımcısı sertifikası verilir.  

d) Sınavda başarılı olanlara mezun olduğu bölümde sertifika verilir. 
Mezuniyet belgelerinde bölüm belirtilmeyen kişiler için ise, sertifika 
bölümü çalıştığı alan veya transkriptleri esas alınarak Başkanlıkça 
belirlenir. Mezun olduğu fakültenin başka bir bölümünde en az beş 
yıl süreyle bilfiil çalıştığını belgelendirenlerin talep etmesi ve 
Başkanlıkça da uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus olmak 
üzere çalıştığı bölümde sertifika verilir. Ancak bu kişilerin tekrar 
mezun oldukları bölümde sertifika alma hakkı saklıdır. Her bir kişi 
sadece bir bölüme ait sertifika alabilir.  

e) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan en az üç yıl süreyle Bakanlık 
merkez, bağlı kuruluş ve taşra teşkilatlarında tarımsal yayım 
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hizmetlerinde çalıştıklarını belgelendirenlere sınavda başarılı 
olmalarını müteakip uzman tarım yayımcısı sertifikası verilir. 

f) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan en az üç yıl süreyle tarımsal 
danışmanlık hizmeti verdiklerini belgelendirenlere sınavda başarılı 
olmalarını müteakip uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.  

g) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan, en az üç yıl süreyle Bakanlık 
merkez, bağlı kuruluş ve taşra teşkilatlarında tarımsal yayım 
hizmetlerinde çalışmış olanlardan, emekli veya istifa etmiş olanlara, 
durumlarını belgelendirmek suretiyle, sınava katılarak başarılı 
olmaları durumunda uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.  

h) Yurt dışında tarımla ilgili okullardan mezun olup diplomasının 
denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilenlere sınavda 
başarılı olmalarını müteakip sahip olduğu diplomasının karşılığı olan 
sertifika verilir.  

i) Talep etmeleri halinde tarım politikası ve yayım anabilim dalında 
veya tarımsal yayım konusunda doktora ve üzeri akademik kariyere 
sahip kişiler, tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgesine 
sahip kişiler ile tarımla ilgili lisans mezunu olup Bakanlık il 
müdürlüklerinde en az on yıl süre ile asaleten il müdürlüğü, çiftçi 
eğitim ve yayım şube müdürlüğü/koordinasyon ve tarımsal veriler 
şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü yapmış olduğunu 
belgelendirenlere sınava katılmaksızın bu Yönetmeliğin Ek-5’inde 
örneği yer alan ve eğitimlerine ve bölümlerine uygun “Tarım 
Yayımcısı/Danışmanı Sertifikası” verilir.  

j) Tarımla ilgili lisans mezunu olup, tarımla ilgili lisansüstü eğitimini 
tamamlayanlara sınavda başarılı olmaları koşuluyla, talep etmeleri 
ve Başkanlıkça uygun görülmesi halinde lisans üstü eğitimini 
tamamladığı bölümde sertifika verilir.  

k) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında tarım yayımcısı/danışmanı 
sertifikası verilen kişilerin sertifika almak için gerekli koşulları 
taşımadığının sonradan ortaya çıkması durumunda verilen sertifika 
iptal edilir.  

Sertifikaların vize edilmesi 

1) Sertifikalar üç yılda bir vize ettirilmek zorundadır. Vize başvurusu 
yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime 
katıldığını belgelemesi gerekir.  

2) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder. 
Sertifikasını vize ettirmeyen kişiler yeniden sertifika almak 
istediğinde sınava girmek zorundadır.  

3) Sertifikanın geçici olarak alıkonması cezasının verilmesi durumunda 
bu kişiler, sertifikalarını cezanın bitimini müteakip en geç bir hafta 
içerisinde vize ettirirler. 
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4) Tarım danışmanı/tarım yayımcısı sertifikalarının vize işlemi 
bulundukları il müdürlüklerince, Bakanlık merkez teşkilatında 
çalışanların tarım yayımcısı sertifikaları ile tarımsal yayım ve 
danışmanlık eğitimi eğitici belgelerinin vize işlemi ise Başkanlık 
tarafından yapılır.  

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi 

1) Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tarım 
danışmanı istihdam eden üretici örgütlerine, ziraat odalarına, 
tarımsal danışmanlık derneklerine/vakıflarına, tarımsal danışmanlık 
şirketlerine ve serbest tarım danışmanlarına bu Yönetmeliğin Ek-
4’ünde örneği bulunan tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilir.  

2) Yetki belgesi verilen kişi ve kuruluşlar bu yetkilerini bir başka kişi ve 
kuruluşa devredemezler. 

3) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşlardan üç yıl 
süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti yapmayanların, danışmanlık 
hizmeti sunmaktan vazgeçenlerin ve bu Yönetmelik hükümlerine 
uymayanların tarımsal danışmanlık yetki belgeleri iptal edilir. Bu kişi 
ve kuruluşlardan 3 yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti 
yapmayanlar ve danışmanlık hizmeti sunmaktan vazgeçenler 1 yıl 
süreyle; 28 inci madde kapsamında ceza alanlar ise 5 yıl süreyle 
tarımsal danışmanlık yetki belgesi talebinde bulunamazlar.  

Tarım yayımcısının / danışmanının görevleri 

Tarım yayımcısının / danışmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir.  

a) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme 
sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve 
becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal 
uygulamalar yapmak, 

b) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri 
konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye 
ulaştırılmasını sağlamak, 

c) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için 
tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,  

d) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve 
etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda 
bulunmak, 

e) İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde 
bulunmak, 

f) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye 
verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev 
ekonomisi, mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri ve 
tohumluk üretimi konularında yayım/danışmanlık yapmak,  
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g) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli 
kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak, 

h) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere 
katılmak,  

i) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle 
yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve 
hazırlanmasına katkıda bulunmak, 

j) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, 
kayıt tutmak,  

k) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin 
düzenlenmesini sağlamak, 

l) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.  

m) Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunmak,  

n) Bakanlık tarafından tarımsal danışmanlık hizmetinin yürütülmesi ile 
ilgili verilen görevleri yerine getirmek. 

Tarım yayımcılarının çalışma esasları ve sorumlulukları 

Tarım yayımcılarının çalışma esasları ve sorumlulukları aşağıda 
belirtilmiştir. 

a) Tarım yayımcıları sahip oldukları sertifikalara uygun yayım 
hizmetlerinde görevlendirilir.   

b) Bir ilde ve ilçede, hangi sertifikaya sahip, kaç tarım yayımcısı 
çalıştırılacağı, ilin tarımsal, sosyal ve ekonomik koşulları dikkate 
alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.  

c) Bakanlık tarafından yürütülen iç veya dış kaynaklı yayım bileşeni 
olan tüm projelerin yayım hizmetleri tarım yayımcıları tarafından 
yürütülür. 

d) Merkezde Bakanlığın yayımla ilgili birimlerinde, il ve ilçelerde yayım 
ile ilgili görevlerde tarım yayımcıları görev yapar. Ancak bu özellikte 
personel bulunmadığı durumda yetkili birim amirinin onayı ile diğer 
personel görevlendirilir.  

e) Tarım yayımcıları görevlerini tarafsız olarak ve mesleki etik kuralları 
çerçevesinde yerine getirir. 

f) Tarım yayımcıları, tarımsal işletme sahipleri ile ilgili her türlü bilgiyi 
gizlilik içinde saklamakla yükümlüdür. Ancak yasal olarak 
bildirilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile tarımsal işletme sahipleri 
tarafından açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak beyan 
edilen bilgiler için bu bilgileri gizli tutmak zorunluluğu yoktur.  

g) Tarım yayımcıları, tarımsal işletme sahiplerinden hizmetleri 
karşılığında herhangi bir ad altında kişisel olarak ücret talep edemez. 
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h) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen tarım yayımcıları/uzman 
tarım yayımcıları kendi meslek gruplarına ait yürürlükteki hukuki 
düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir. 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşlar 

Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tarımsal danışmanlık hizmetlerini 
sunabilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat 
odaları, 

b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, 

c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,  

d) Serbest tarım danışmanları. 

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesine sahip olmayan kişi ve kuruluşlar 
tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez. Aksi durumda yetkili kişilerce 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların 
çalışmalarına ve sorumluluklarına ilişkin esaslar 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların 
çalışmalarına ve sorumluluklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlar, sözleşme 
imzaladıkları tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının listelerini 
ve bu listelerde olacak değişiklikleri il müdürlüğüne bildirir.  

b) Danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletme sahiplerinin ve 
kuruluşlarının danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları ile 
yapacakları hizmet sözleşmeleri Bakanlık tarafından hazırlanacak 
örnek esas alınmak suretiyle taraflarca imzalanır. 

c) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlarının 
ortakları, üyeleri ve çalışanları diğer danışmanlık kuruluşlarında 
herhangi bir görev alamaz. 

d) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve üretici 
örgütlerinde hizmet sözleşmesi karşılığında çalışan danışmanlar 
tarımsal girdilerin satışını veya reklamını yapamaz. Tarımsal 
danışmanlık şirketlerinin ortakları arasında tarımsal girdi ticaretinde 
bulunan şirketlerin sahibi veya ortağı bulunamaz. 

e) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve üretici 
örgütlerinde hizmet sözleşmesi karşılığında çalışan danışmanlar 
eğitimlerine uygun meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak zorundadır. 

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar istihdam 
ettikleri danışmanların Bakanlık ve diğer kuruluşlar tarafından 
düzenlenecek eğitimlere katılmalarını sağlamakla yükümlüdür. 



 
382 

g) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar yayım ve 
danışmanlık hizmetleri sırasında hiçbir şekilde siyasi propaganda 
yapamaz. 

h) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların çalışanları, 
tarımsal işletme sahipleri/kuruluşlarla ilgili öğrendikleri her türlü bilgiyi 
gizlilik içinde tutmakla yükümlüdür. Ancak yasal olarak bildirilmesinin 
zorunlu olduğu durumlar ile tarımsal işletme sahibi tarafından 
açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak beyan edilen 
bilgiler için gizlilik zorunluluğu yoktur. Gizlilik yükümlülüğü, tarımsal 
işletme sahipleri ve kuruluşlarla olan sözleşmenin bitiminden sonra 
da devam eder. 

i) Tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları, 
mesleki faaliyetlerini tanıtmak amacıyla meslek icrasına yönelik 
mevzuata aykırı olmamak üzere ilan verme, basılı yayın hazırlama 
ve dağıtma, tabela ve afiş kullanımı, elektronik araçlar, internet ve 
medya yoluyla tanıtım ve bilgilendirme çalışması yapabilir. Ancak 
tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında kullanılan ifadeler; mesleki 
etik kurallarına ters düşen, mesleğin itibarını zedeleyen, yanlış 
bilgilendirmeye yol açacak nitelikte olamaz. Bu çalışmalarda yer alan 
ifadeler teknik olarak çalışma alanına giren konularda ve objektif 
olarak kontrol edilebilir nitelikte olmak zorundadır. 

j) Tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları 
sözleşme imzaladıkları tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının 
işlerini başkalarına devredemez.  

k) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, sözleşmenin 
sona ermesi veya feshedilmesi halinde görev konusu ile ilgili her 
türlü kayıtlı bilgi, belge ve dokümanı üç yıl süreyle muhafaza etmek 
ve tarımsal işletme sahibi veya kuruluşun talebi halinde ilgili kişi veya 
kuruluşa vermek zorundadır. Ancak tarımsal danışmanlık hizmeti 
veren kişi ve kuruluşlar, sözleşmenin tarımsal işletme sahibi, kuruluş 
veya üretici örgütünün sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını 
yerine getirmemesi nedeniyle feshedildiği durumlarda bu yöndeki 
talepleri reddedebilir.  

l) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar hizmet 
sözleşmelerinin imzalanmasında Merkez Teknik Komite tarafından 
belirlenen tarımsal işletme sayıları ve üretim alanları ile ilgili 
sınırlamalara uymak zorundadır.   

m) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların hizmetleri 
karşılığında tarımsal işletme sahiplerinden sözleşmede yer alan 
hususlara ait olanlar dışında herhangi bir ücret almaları yasaktır. 

n) Bakanlık, belirlenecek faaliyet konularında ve bölgelerde, bu 
Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş tarımsal danışmanlık hizmeti 
veren kişi ve kuruluşlardan tarımsal danışmanlık hizmeti satın 
alabilir. 
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o) Tarım danışmanları/danışmanlık şirketleri çiftçiye tavsiyelerini yazılı 
olarak yaptıklarını belgelendirmek zorundadır. Hatalı tavsiye, 
uygulama ve görevi ihmal etmeleri durumunda, çiftçilerin uğrayacağı 
zararlardan tavsiyeyi yapan tarım danışmanlık hizmeti sunan kişi ve 
kuruluşlar sorumludur.  

p) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen tarım danışmanları ve 
uzman tarım danışmanları kendi meslek gruplarına ait yürürlükteki 
hukuki düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir.  

Denetleme 

Bakanlık, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin bu Yönetmelik ve 
ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, tarımsal 
danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları belirleyeceği esaslara uygun 
olarak denetler.  

Cezalar 

Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara, bu Yönetmeliğe 
aykırı davranışları nedeniyle verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Uyarma: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, mesleğin 
yürütülmesinde daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile 
bildirilmesidir.  

b) Kınama: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, görevinde ve 
davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.  

c) Sertifikanın / yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması: Yukarıda 
belirtilen kişi ve kuruluşların altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak 
üzere, geçici olarak danışmanlık faaliyetinden alıkonulmasıdır.  

d) Sertifikanın / yetki belgesinin iptali: Yukarıda belirtilen kişi ve 
kuruluşların, yetki belgelerinin ve sertifikalarının bir daha geri 
verilmemek üzere alınarak, danışmanlık faaliyeti yapmalarına izin 
verilmemesidir.  

a) Uyarma cezası: 

Uyarma cezası aşağıdaki durumlarda verilir: 

a) Tarımsal işletme sahiplerinin ve sözleşme yapılan kuruluşların 
tarımsal danışmanlık faaliyetleri ile ilgili işlerine karşı kayıtsız ve 
ilgisiz kalmak.  

b) Çalıştırdığı tarım danışmanlarının, mesleğin vakar ve onuru ile 
bağdaşmayan işler yapmasına neden olmak veya bilerek izin vermek 
veya bu eyleme göz yummak.  

c) Diğer tarım danışmanları veya kamu dışı yayım ve danışmanlık 
hizmeti veren kuruluşlar hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya 
şikayette bulunmak.  

d) Bakanlıkça istenen; bilgi, belge, program ve raporları il müdürlüğüne 
vermemek.  
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e) Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı 
davranışlarla, hizmetin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde 
bulunmak.  

b) Kınama cezası: 

Kınama cezası, aşağıdaki durumlarda verilir: 

a) Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren eylemleri ikinci 
kez yapmak.  

b) Bakanlıkça yayımlanan, genelge, yönerge ve teknik talimat 
hükümlerine aykırı olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde 
bulunmak.  

c) Yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul etmek.  

d) ç) Başka meslek mensupları veya kamu dışı yayım ve danışmanlık 
hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşmesi bulunan tarımsal işletme 
sahiplerine bilerek iş önermek ve diğer tarım danışmanları veya 
kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar hakkında 
olumsuz yorumlarda bulunmak.  

e) Görev ve sorumluluk almadan, diğer tarım danışmanlarının veya 
kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşların 
sorumluluğundaki işlerle ilgili görüş bildirmek, uygulamaları hakkında 
tarımsal işletme sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler yapmak.  

f) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini 
sağlayacak şekilde; Bakanlık tarafından belirlenen sınırların üzerinde 
tarımsal işletme sahipleri ve kuruluşları ile sözleşme imzalamak.  

g) Kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden; 
Bakanlık düzenlemelerine ve ilan olunmuş norm ve standartlara 
aykırı olarak sözleşme imzalamak.  

h) Bakanlıkça yayınlanan diğer hukuki düzenlemelere ve zorunlu 
meslek kararlarına uymamak. 

c) Sertifikanın / yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması cezası: 

Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması cezası aşağıdaki 
hallerde verilir: 

a) Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren eylemleri ikinci 
kez yapmak.  

b) Görevlerini yürütürken mesleki tarafsızlığın korunabilmesi için, 
mesleki karar ve tavsiye verme özgürlüğünü tehlikeye sokacak 
kurum, kuruluş ve kişiler ile ilişki kurmak.  

c) Bu Yönetmelikte belirtilen tarımsal girdilerin alımı ve satışıyla ilgili 
ticari faaliyet yasağına uymamak.  

d) Hizmet sözleşmeleri ile ilgili olarak, Bakanlık düzenlemelerindeki ilke 
ve kurallara kasten aykırı davranmak.  
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e) Bu Yönetmelikte belirtilen gizlilik yükümlülüğüne uymamak.  

f) Sahip olunmayan unvanları ve yetkileri kullanmak,  

g) Tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili resmi kurumlara gerçeğe 
aykırı beyanda bulunmak. 

d) Sertifikanın / yetki belgesinin iptali cezası: 

Sertifikanın / yetki belgesinin iptali cezası aşağıdaki hallerde verilir: 

a) Beş yıllık dönem içinde iki defa sertifikanın/yetki belgesinin geçici 
olarak alıkonulması cezası ile cezalandırıldıktan sonra bu cezayı 
gerektiren eylemi yeniden işlemek. 

b) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, meslek 
dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı taksirli suçlar hariç olmak üzere 
altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış olmak.  

c) Danışmanlık sertifikasını/yetki belgesini herhangi bir şekilde bir 
başkasına kullandırmak.  

d) Başka tarım danışmanlarının ve danışmanlık hizmeti veren 
kuruluşların ad ve unvanlarını kullanarak sözleşme imzalamak ve 
hizmet vermek. 

e) Tarım danışmanlığı sertifikası veya yetki belgesinin alınması 
koşullarının taşınmadığının sonradan ortaya çıkması veya bu 
koşulları sonradan kaybetmiş olmak.  

Cezaların uygulanması 

1) Cezalar İl Teknik Komitesi ve Başkanlık tarafından verilir.  

2) İl Teknik Komiteleri tarafından verilen cezalara itiraz mercii Merkez 
Teknik Komitesidir. Merkez Teknik Komitesinin ve Başkanlığın aldığı 
kararlar kesindir. 

3) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve 
sertifikanın/yetki belgesinin iptali cezalarını alan kişi veya kuruluşlar; 
yapmış oldukları sözleşmeleri, cezanın kesinleşme tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde faaliyet gösterdiği ildeki il müdürlüğüne 
teslim eder. İl müdürlüğü bu durumu tarımsal işletme sahiplerine 
bildirir. 

4) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve 
sertifikanın/yetki belgesinin iptali cezalarının, kesinleşmesinden 
sonra bu kişi ve kuruluşlar iş kabul edemezler. Önlem olarak 
sertifikalar ve yetki belgeleri geri alınır.   

Cezalar ile ilgili yasaklara uymama 

Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve 
sertifikanın/yetki belgesinin iptali cezalarını alanlar; bu yasakların gereklerini 
cezanın tebliğini müteakip en geç bir hafta içerisinde yerine getirirler. Bu 
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gerekleri yerine getirmeyenler hakkında Bakanlık tarafından Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların ve danışmanlık 
hizmeti alan tarımsal işletmelerin sahiplerinin desteklenmesi 

1) Bakanlık, ülkenin tarımsal yayım/danışmanlık sisteminin etkin ve 
verimli bir yapıya kavuşmasını temin etmek amacıyla tarımsal 
danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşları destekleyebilir.  

2) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilmiş tarımsal danışmanlık 
hizmeti veren kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alan tarımsal 
işletmelerin sahiplerine veya üretici örgütlerine yönelik olarak 
Bakanlık tarafından yayım ve danışmanlık desteklemeleri yapılabilir.  

3) Kamu dışı yayım ve danışmanlık kuruluşlarının desteklenmesi ile 
desteklemelerin doğrudan danışmanlık hizmeti alan tarımsal 
işletmelerin sahiplerine ve üretici örgütlerine yapılması durumunda 
gerekli başvuru belgeleri, destekleme miktarları, destekleme şekilleri 
5488 sayılı Kanun kapsamında belirlenir. 

Kamu dışı yayım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin esaslar 

Tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşlar ile kamu dışı yayım 
hizmeti sunacak kuruluşların yapacakları tarımsal bilgilendirme faaliyetleri ile 
ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Bu kuruluşlardan tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren 
kuruluşların yapacakları bilgilendirme faaliyetleri, satın alacakları 
ürün veya sattıkları girdi ile sınırlıdır. Bilgilendirme faaliyetleri tarafsız 
olur, bilgilendirme esnasında başka kurum ve kuruluşlarla 
karşılaştırma yapılamaz. 

b) Kamu dışı yayım hizmeti sunacak kuruluşların gerçekleştirecekleri 
bilgilendirme faaliyetleri kuruluşlarına ilişkin hukuksal 
düzenlemelerde belirtilen konularla sınırlıdır. 

c) Söz konusu kuruluşların bilgilendirme faaliyetlerinde 
görevlendirecekleri personel, sınava katılarak, bu Yönetmelikte 
belirtilen danışmanlık sertifikalarını alabilir.   

d) Söz konusu kuruluşlar, yapacakları eğitim programlarına ilişkin 
bilgileri il müdürlüğüne teslim eder. 

e) Tarımdan girdi alan kuruluşlar, bilgilendirme faaliyetlerini bu 
Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen serbest tarım danışmanları 
veya tarımsal danışmanlık şirketlerinden danışmanlık hizmeti alarak 
gerçekleştirebilirler.  

f) Tarıma girdi veren kuruluşlar bilgilendirme faaliyetlerini 
gerçekleştirirken bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen serbest 
tarım danışmanları ve tarımsal danışmanlık şirketlerinden 
danışmanlık hizmeti alamaz ve bunlarla ticari ilişkiye giremez.  

g) Bilgilendirme faaliyetleri Bakanlık talimatlarına uygun olarak yapılır. 
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Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olan Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık Eğitimi Düzenleme Yetki Belgeleri iptal edilmiştir. Verilmiş olan 
yetki belgeleri Bakanlığa gönderilir. Yetki belgesi kapsamında düzenlenmiş 
olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi ve sınavı ile ilgili her türlü bilgi, 
belge ve defter, eğitime katılan kursiyerlerin dosyaları, sertifika suretleri ve 
diğer belgeleri arşivlenmek üzere bulundukları yerdeki Bakanlık İl 
Müdürlüklerine teslim edilir. Söz konusu belgelerden yetki belgesinin 
Bakanlığa, diğer her türlü bilgi ve belgenin ise Bakanlık İl Müdürlüklerine bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde teslim edilmesi 
zorunludur. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan 
eğitimler devam eder. Yapılacak sınavda başarılı olan kişilerin hakları korunur.  

7. TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA 
ESASLARI 

Amaç 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair 
Yönetmelik hükümlerine göre tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve 
kuruluşlara yetki verilmesi ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

Üretici örgütleri/ziraat odaları, dernek/vakıflar, şirketler, serbest tarım 
danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal danışmanlık hizmetlerinin 
yürütülmesinde; görev, sorumluluk, izleme, değerlendirme ve denetim 
görevleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.  

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda 
belirlenmiştir: 

a) Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları ve 
bunların üst birlikleri, 

b) Tarım danışmanı istihdam eden dernekler ve vakıflar, 

c) Sözleşme karşılığında çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici 
örgütlerine/ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak 
üzere kurulan ve tarım danışmanı istihdam eden şirketler, 

d) ç) Çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici örgütlerine/ziraat odalarına 
tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan 
serbest tarım danışmanları. 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri 

Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarım danışmanı 
istihdam eden üretici örgütlerine ve ziraat odalarına, Bakanlık tarafından yetki 
belgesi verilir.  

Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-1), 
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b) Tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve danışman istihdam etmek 
için, yetkili kurul kararı, 

c) İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenen ve tarımsal danışmanlık 
faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı 
durumunu gösterir uygun görüş raporu, 

d) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan 
hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, bu kişilere ait varsa sertifika 
sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı 
mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti ve ilgili sosyal güvenlik 
kurumundan alınan onaylı belge. Danışmanlık hizmet alımı 
yapılmışsa, hizmet sözleşmesinin onaylı sureti ve danışmanların 
onaylı sertifika suretleri. 

Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde 
bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İl müdürlükleri evrakları 
inceleyerek uygun olanları onayladıktan sonra yetki belgesi verilmesi için 
Bakanlığa gönderir. 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar 

1) Üretici örgütü ve ziraat odası, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek 
ve danışman istihdam etmek için yetkili kurul kararı almak 
zorundadır. 

2) Bünyesinde üç ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam 
ediyorsa; Üretici örgütü/ ziraat odası yöneticisi, Bakanlık teşkilatı 
yayım birimlerinde en az iki yıl süre ile yöneticilik yapmış  veya en az 
tarımsal alanda lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış olmak 
zorundadır.  

3) Üretici örgütünün veya ziraat odasının başkanı, istihdam edilecek 
danışmanın ve yöneticinin işverenidir. 

4) İstihdam edecekleri tarım danışmanları ve yönetici ile taraflarca 
hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır ve bu kişilere ilişkin bilgiler 
bulundukları ilin, il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.  

5) Başkan ve yönetici sertifika sahibi olsa bile danışmanlık yapamaz. 

6) Üretici örgütü/ziraat odasını Bakanlığa karşı temsil edecek kişi ile 
üretici örgütü/ziraat odası yöneticisi aynı kişi olabilir. 

7) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden 
yararlanma hakkı vardır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler 
yazılı müracaatları ile sisteme dahil olurlar.  

8) Bünyesinde tarım danışmanı istihdam ediyorsa tarımsal danışmanlık 
hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler ile üretici örgütü/ziraat 
odası arasında Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet sözleşmesi 
imzalanır. 

9) Üretici örgütü/ziraat odası tarafından tarımsal danışmanlık 
şirketlerinden/serbest tarım danışmanlarından hizmet satın 
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alınıyorsa, üretici örgütü çiftçiler/tarımsal işletmeler adına sözleşme 
imzalar. 

10) Yönetim kurulu, tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili bütün 
hususlardan sorumludur. 

11) Sisteme yeni dâhil olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir il/ilçe 
müdürlüğüne bildirilir.  

12) Kuruluş kanunlarında şirket kurabileceklerine dair hüküm olan üretici 
örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri, bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak tarımsal danışmanlık şirketi kurabilirler. 

13) İstihdam edilecek danışmanların; işe başlama, işten çıkarılma ve 
sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir. 

14) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 17 nci Madde de belirtilen 
sayıda çiftçiye hizmet verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının 
belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım danışmanı daha 
istihdam edilmesi zorunludur.  

15) İstihdam edilen tarım danışmanları sorumlu oldukları çiftçileri, ikamet 
yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır. 
Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara 
yönelik olarak hazırlar ve uygular.  

16) Girdi satışı yapan üretici örgütü ve ziraat odası, satışta görevli teknik 
personel dışında tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır. 
İstihdam edilen danışman girdi satışında görevlendirilemez.  

17) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili çalışmalara ilişkin her türlü belge ve 
bilgi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin 
denetimine hazır bulundurulur. 

18) Sisteme dâhil olan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada 
çiftçinin sisteme dâhil olduğu tarihteki mevcut durumunu gösterir 
işletmesine ait bilgiler, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ile 
işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimleri gösterir bilgiler ve 
ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır. 

19) Tarımsal danışmanlık şirketlerinden veya serbest tarım 
danışmanlarından hizmet satın alınması durumunda Genel 
Müdürlükçe hazırlanan hizmet sözleşmeleri esas alınır. Hizmet 
sözleşmesinde, ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına 
uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler 
yapılabilir. 

20) Üretici örgütü faaliyet alanına uygun sertifika sahibi danışman 
istihdam eder veya danışmanlık hizmeti satın alır. 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri 

Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık 
derneklerine ve vakıflarına yetki belgesi verilir.  
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Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-2), 

b) Sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduğunu 
gösteren tüzüğünün/vakıf senedinin onaylı örneği ve üye listeleri,  

c) İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenen ve tarımsal danışmanlık 
faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı 
durumunu gösterir uygun görüş raporu, 

d) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan 
hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, bu kişilere ait varsa sertifika 
sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı 
mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti ve ilgili sosyal güvenlik 
kurumundan alınan onaylı  belge.  

Yetki belgesi düzenlenebilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde 
bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İl müdürlükleri evrakları 
inceleyerek uygun olanları onayladıktan sonra yetki belgesi verilmesi için 
Bakanlığa gönderir. 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar 

1) Üyelerine sadece tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere 
kurulan dernekler ve vakıfların kuruluşları, tabi oldukları mevzuata 
göre yapılır ve tüzüklerinde/vakıf senetlerinde danışmanlık hizmeti 
vermek üzere kuruldukları açık olarak belirtilir. 

2) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 17 nci Madde de belirtilen 
sayıda çiftçiye hizmet verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının 
belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım danışmanı daha 
istihdam edilmesi zorunludur.  

3) Tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve 
üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır. Çalışma 
programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak 
hazırlar ve uygular.  

4) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden 
yararlanma hakkı vardır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler 
yazılı müracaatları ile sisteme dahil olurlar. 

5) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler ile 
dernek/vakıf arasında Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet 
sözleşmesi imzalanır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya hizmet verdiği 
alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini 
artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir. 

6) Üye listeleri bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. Yeni 
üye olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.  

7) Fahri üyelerinin dışındaki üyelerinin tamamının çiftçi olması 
zorunludur.  
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8) Bünyesinde üç ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam 
ediyorsa; tarımsal danışmanlık dernek / vakfın yöneticisi, Bakanlık 
teşkilatı yayım birimlerinde en az iki yıl süre ile yöneticilik yapmış  
veya en az tarımsal alanda lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim 
almış olmak zorundadır.  

9) Tarımsal danışmanlık dernek veya vakfınınbaşkanı, yönetici ve 
danışmanın işverenidir.  

10) Başkan  ve yönetici sertifika sahibi olsa bile danışmanlık yapamaz. 

11) İstihdam edecekleri tarım danışmanları ve yönetici ile taraflarca 
hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır ve bu kişilere ilişkin bilgiler 
bulundukları ilin, il/ilçe müdürlüğüne bildirilir. 

12) Tarımsal danışmanlık dernek / vakfı, Bakanlığa karşı temsil edecek 
kişi ile yönetici aynı kişi olabilir . 

13) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgi, Bakanlığın veya 
Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır 
bulundurulur. 

14) İstihdam edilen tarım danışmanları, her çiftçi için bir dosya hazırlar. 
Bu dosyada çiftçinin sisteme dahil olduğu tarihteki mevcut durumunu 
gösterir işletmesine ait bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, 
gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ile işletmenin mevcut 
durumundaki yıllık değişimleri gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak 
diğer hususlar yer alır. 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri 

1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal 
danışmanlık şirketlerine yetki belgesi verilir. 

2) Şirketin faaliyet alanında/alanlarında tarımsal girdilerin satışı ve 
bayiliği varsa yetki belgesi verilmez.  

3) Tarımsal danışmanlık şirketinin ana merkezinde yönetici hariç en az 
üç tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. Ancak başka il 
veya ilçede şube açılması durumunda şube yöneticisi hariç olmak 
üzere ilde en az iki, ilçede en az bir tarım danışmanının istihdam 
edilmesi zorunludur. 

4) Şirket yöneticisi ile şirketi bakanlığa karşı temsil edecek kişi aynı kişi 
olabilir. 

5) Şirkete yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir. 

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-3), 

b) En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet 
alanlarından birinin tarımsal danışmanlık hizmeti olduğunu 
belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura, 

c) Adı, adresi, vergi numarası var ise logosuna ait belgeler, 
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d) Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve varsa diploma/çıkış 
belgesinin bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylı suretleri,  

e) İstihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan 
hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, bu kişilere ait varsa 
sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair 
belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti ve ilgili 
sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı  belge.  

f) Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin, şirket adına imza 
atmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı imza sirküleri, 

g) İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenen ve tarımsal  danışmanlık 
faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı 
durumunu gösterir uygun görüş raporu, 

6) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde 
bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İl müdürlükleri 
evrakları inceleyerek uygun olanlara yetki belgesi verilmesi için 
Bakanlığa gönderir. 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar 

1) Şirketin ana sözleşmesinde, faaliyet alanlarından birinin tarımsal 
danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduğu belirtilir. 

2) Şirket kuruluşunda, il sınırları esastır ve her danışmanlık şirketi 
kurulduğu ilde bulunan çiftçilere hizmet verir. İlin büyüklüğü ve çiftçi 
potansiyeline göre şirket kuruluşunun olduğu ilin ilçelerinde ve diğer 
il/ilçelerde de şube açılabilir. Açılan şubelerde yürütülen tüm 
faaliyetlerden danışmanlık şirketi sorumludur. Şube açılması veya 
kapatılması durumunda bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne yazılı 
olarak bilgi verilir. 

3) Bakanlık teşkilatı yayım birimlerinde en az iki yıl süre ile fiilen 
idarecilik yapmış olan kişiler veya en az tarımsal alanda lise, ön 
lisans ve lisans düzeyinde eğitim almış  kişiler şirkette/şubede 
yönetici olarak görevlendirilir. Bu kişilerin sertifikaları olsa bile 
yöneticilik görevleri devam ettiği sürece fiilen danışmanlık görevi 
yapamazlar. 

4) Hizmet verecekleri çiftçilerle ve/veya üretici örgütleri/ziraat odaları ile 
imzalanacak sözleşmelerde Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet 
sözleşmesi esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya hizmet 
verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini 
artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir. 

5) Sözleşme imzalanan çiftçi/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının listesi 
bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme 
imzalayan çiftçi/çiftçi örgütleri/ziraat odları varsa isimleri altı ayda bir 
il/ilçe müdürlüğüne bildirilir. 

6) İstihdam edeceği tarım danışmanları ile taraflarca hazırlanan 
istihdam sözleşmesi imzalanır. 
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7) İstihdam edilen danışmanların listesi ve bu listedeki değişiklikler 
bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.  

8) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 17 nci Madde de belirtilen 
sayıda çiftçiye hizmet verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının 
belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım danışmanı daha 
istihdam edilmesi zorunludur. Şirketlerde görev yapan bütün 
danışmanlar, uzmanlık konularında şirketin sözleşme imzaladığı 
çiftçilerin tümüne hizmet vermekle sorumludur. 

9) İstihdam edilen tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet 
yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır. 
Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara 
yönelik olarak hazırlar ve uygular.  

10) Danışmanlık hizmetlerini yürütecek büro ve teknik personel 
yeterliliğine sahip olmalıdır. Bürolar, danışmanlık faaliyetlerinin 
yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş edilmeli, her türlü 
iletişim imkanı bulunmalı, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile 
donatılmış olmalıdır. Bürolarda dışarıdan tanınmasını sağlayacak 
şekilde bir tabela bulunması zorunludur. Bürolarda faaliyetlerinin 
dışında her hangi bir faaliyet yürütülmesi yasaktır.  

11) İstihdam edilen danışmanların işe başlama, işten çıkarılma ve sosyal 
hakları sözleşmelerinde belirlenir.  

12) Üretici örgütleri ile hizmet sözleşmesi imzaladıklarında, üretici 
örgütünün faaliyet alanına giren konuda sertifika sahibi tarım 
danışmanı istihdam etmek zorundadır. 

13) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya 
Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır 
bulundurmakla yükümlüdür. 

14) Sözleşme imzalanan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada; 
çiftçinin sözleşme tarihinde işletmesine ait mevcut durumu, aldığı 
ücretli hizmetler, sözleşme ücretlerinin ödenme durumu, 
gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki 
yıllık değişimleri gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar 
yer alır.  

Şube açmalarına ilişkin esaslar 

1) Şirketler, çalışmalarını aksatmamak ve hizmetlerinin kalitesini 
düşürmemek koşuluyla faaliyette bulunmak üzere izin aldıkları ilin 
ilçelerinde ve diğer il/ilçelerde de şube açabilirler.  

2) Bir ilde şube açabilmek için şirketin şube açacağı ilin il müdürlüğüne 
başvurulur. Başvuru sırasında; 

a) Yetki belgesinin İl Müdürlüğü onaylı sureti, 

b) Şube yöneticisinin varsa danışmanlık sertifikası sureti,  
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c) Şubede istihdam edilecek danışmanların varsa sertifika 
suretleri, 

d) ç) Şubenin adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri, 

e) Şubenin büro ve teknik malzeme donanımına ilişkin bilgileri 
içeren bir dosya sunulur. 

3) İl müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptıktan sonra şubenin açılışına 
onay vermek üzere yapılacak incelemeye ait raporun da yer aldığı 
dosyayı Bakanlığa gönderir.  

4) Şubeler, çalışmalarında yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 
Şubelerin yapacakları iş ve işlemlerden şirket birinci derecede 
sorumludur. 

5) Şube yöneticisinin şubenin açılacağı ilde ikamet etmesi zorunludur.  

Serbest tarım danışmanlarının başvuru işlemleri 

1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak serbest tarım 
danışmanlarına yetki belgesi verilir. 

2) Serbest tarım danışmanlarına yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki 
belgeler istenir 

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-4), 

b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek 
mükellefiyeti tescil belgesi ve fatura / serbest meslek makbuzu, 

c) İlgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,  

d) Yönetmelik kapsamında alınmış, varsa tarımsal danışmanlık 
sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış 
sureti, onaylı mezuniyet belgesi ve nüfus cüzdan sureti, 

e) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair onaylı belge,  

f) Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim 
bilgileri, 

g) Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri, 

h) Belediye ve/veya Valilik/Kaymakamlıktan alınan işyeri açılış 
ruhsatı/izin belgesi.  

3) İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenen ve tarımsal danışmanlık 
faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı 
durumunu gösterir uygun görüş raporu. 

4) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde 
bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İl Müdürlükleri 
evrakları inceleyerek uygun olanları onayladıktan sonra yetki belgesi 
verilmesi için Bakanlığa gönderir. 
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Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar 

Sözleşme karşılığı çiftçilere/tarımsal işletmelere/üretici örgütlerine/ziraat 
odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan danışmanlar aşağıdaki 
esaslar dâhilinde çalışır: 

a) En az geçici tarım danışmanı sertifikası sahibi olmaları zorunludur, 

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecekleri çiftçilerle/tarımsal 
işletmelerle ve/veya üretici örgütü/ziraat odası ile imzalanacak 
sözleşmelerde Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet sözleşmesi 
esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya hizmet verdiği alanların 
hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik 
düzenlemeler yapılabilir. Bir tarım danışmanı, 17 nci Madde de 
belirtilen sayıda çiftçiye hizmet verebilir, 

c) Sözleşme imzaladıkları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına 
göre alt çalışma gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve 
danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve 
uygular,  

d) Sözleşme imzaladıkları çiftçilerin/tarımsal işletmelerin/üretici 
örgütlerinin/ziraat odalarının listesini bulunduğu ilin il/ilçe 
müdürlüğüne gönderir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçilerin/ tarımsal 
işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının isimleri altı ayda bir 
il/ilçe müdürlüğüne bildirilir,  

e) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya 
Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır 
bulundurmakla yükümlüdür, 

f) Sözleşme imzaladığı her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada 
çiftçinin sözleşme tarihinde işletmesine ait mevcut durumu, aldığı 
ücretli hizmetler, sözleşme ücretlerinin ödenme durumu, 
gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki 
yıllık değişimleri gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar 
yer alır. 

Büro açmalarına ilişkin esaslar 

1) Serbest tarım danışmanları, mesleki faaliyetlerini açacakları 
bürolarda sürdürür.  

2) Bir tarım danışmanı sadece bir büro açabilir. Ancak fiziki koşullarının 
uygun olması durumunda, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bir 
büroyu en fazla iki danışman kullanabilir. 

3) Bürolarda mesleki faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet 
yürütmeleri yasaktır.  

4) Bürolarda dışarıdan tanınmayı sağlayacak şekilde bir tabela 
bulunması zorunludur. 
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5) Bürolar; tarım danışmanlığı mesleğinin yürütülmesine olanak 
sağlayacak şekilde tefriş edilmiş,  gerekli alet ve eğitim malzemeleri 
ile donatılmış olmalıdır.  

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların faaliyetleri 

1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle 
imzaladıkları sözleşme kapsamında yapacakları tarımsal 
danışmanlık çalışmalarına ilişkin yıllık program hazırlar.  

2) Program hazırlamada öncelikle çiftçilerin mevcut durumlarını ortaya 
koyan bir çalışma yapılır. Bu amaçla, mevcut durum tespit formu 
(Ek-5) kullanılır. Bu formlar her çiftçi için ayrı doldurulur. Çiftçi 
kayıtları en az formdaki bilgiler olmak üzere ayrıca bilgisayar 
ortamında tutulabilir. 

3) Sözleşme imzalanan çiftçi/çiftçi grubunun tarımsal üretimde 
karşılaşmış oldukları problemler ve bu problemleri ortaya çıkaran 
nedenler belirlenir. Bu amaçla problem analizi çalışması yapılır.  

4) Yapılan bu çalışmaya uygun olarak, tarımsal üretim dalları bazında 
tespit edilen sorunlar bir öncelik sıralamasına tabii tutularak, 
belirlenen problemlerden hangilerinin çözüleceğine, bu problemi 
ortaya çıkaran nedenlerin hangilerinden başlanacağına karar verilir.  

5) Bu çalışmalar sırasında tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve 
kuruluşlar, ilin ve çiftçilerin tarımsal sorunları hakkında il/ilçe 
müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.  

6) Bunun sonucunda, sözleşme kapsamında yapılacak faaliyetlerin 
konu ve içerikleri belirlenir. 

7) Şirketler, üretici örgütleri, ziraat odaları, dernekler, vakıflar ve serbest 
tarım danışmanları, belirtilen esaslara uygun olarak; yıllık 
programların hazırlanmasından ve istenen zamanda bulunduğu ilin 
il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmesinden sorumludur. 

8) Hazırlanan yıllık programlar, tarımsal danışmanlık şirketlerinde 
programı hazırlayan danışman ve şirket yöneticisi tarafından, üretici 
örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık 
derneklerinde/vakıflarında programı hazırlayan danışman ve işveren 
tarafından,  serbest tarım danışmanlarının kendileri tarafından 
imzalanır. 

9) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; yıllık 
programda yer alan ve ay içerisinde yapacakları faaliyetleri ile 
bireysel işletme ziyaretlerini kapsayan aylık faaliyet programlarını 
hazırlar. Hazırlanan aylık faaliyet programını, sözleşme imzaladığı 
çiftçilerine katılmalarını sağlamak üzere duyururlar. 

10) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, altı aylık 
dönemler halinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine faaliyet 
gerçekleşme raporlarını gönderirler. 
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11) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, her yılın 
yıllık değerlendirme raporunu izleyen yılın ocak ayında bulundukları 
ilin il/ilçe müdürlüklerine gönderirler. 

12) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; program 
hazırlanması, faaliyet gerçekleşmelerinin bildirilmesi ve izlenmesinde 
Bakanlık tarafından hazırlanacak formları kullanırlar.  

13) İzleme/değerlendirme sisteminde; tarımsal danışmanlık hizmeti 
verecek kişi ve kuruluşların faaliyetleri, belirli dönemlerde 
bulundukları ilin il/ilçe müdürlüğü uzmanları tarafından izlenir.  

14) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek bütün kişi ve kuruluşların 
faaliyetleri en az yılda bir defa olmak üzere bulundukları ilin il/ilçe 
müdürlüğü uzmanları tarafından değerlendirilir. 

15) Üretici örgütlerinde/ziraat odalarında, şirketlerde, dernek/vakıflarda 
görev yapan tarım danışmanları ve serbest tarım danışmanları ve 
yöneticiler, Bakanlığın görev alanına giren konularda kontrol veya 
denetim yetkisi veren sertifikaya sahip olsalar bile tarımsal 
danışmanlık hizmeti ile birlikte söz konusu görevleri yürütemezler, 
sorumlu yöneticilik yapamazlar. 

16) Üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal danışmanlık dernek/vakıfları, 
tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sundukları üyeleri ile, Genel 
Müdürlükçe hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalar. 

17) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam 
edilen/edilecek tarım danışmanının sertifikası yok ise geçici tarım 
danışmanlığı belgesi düzenlenebilmesi için; danışman 
çalıştırılacağına dair taahhütname, iki adet fotoğraf, onaylı mezuniyet 
belgesi ve nüfus cüzdan sureti ve yetki belgesi için istenen evraklar 
dosyası ile birlikte bulundukları ilin il/ilçe müdürlüğüne müracaat 
ederler. 

Hizmet verilecek işletme sayısı ve işletme ziyaretleri 

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda bir tarım 
danışmanının hizmet vereceği azami işletme sayıları ve bu işletmeleri kontrol 
sıklıkları aşağıda belirlenmiştir: 

a) Seracılık;  İşletme Sayısı 50,  Kontrol Sıklığı Haftada 1, 

b) Bahçe Bitkileri; İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 24, 

c) Tarla Ziraatı (sulu); İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 15, 

d) Tarla Ziraatı (kuru); İşletme Sayısı 70, Kontrol Sıklığı Yılda12, 

e) Büyükbaş Hayvancılık (süt); İşletme Sayısı 40, Kontrol Sıklığı 
Haftada 1, 

f) Büyükbaş Hayvancılık (besi); İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 
24, 

g) Küçükbaş Hayvancılık; İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 24, 
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h) Su Ürünlerinde; İşletme Sayısı 10, Kontrol Sıklığı Yılda 24, 

i) Arıcılık; İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 24,  

j) Karma İşletmelerde; İşletme Sayısı 60  

Denetleme 

Bakanlık, tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşları 
Yönetmelik ve bu uygulama esaslarına uygun olarak danışmanlık hizmetlerini 
sunmalarını sağlamak üzere, yetki belgesine sahip kişi ve kuruluşları aşağıdaki 
esaslara uygun olarak denetler: 

a) Denetleme; Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü 
tarafından yapılır.  

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların 
denetlenmesi için ilde Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürü, ilçede 
İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon oluşturulur. 
Komisyonda varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler 
yer almalıdır.  

c) İl/İlçe Müdürlüğünce her altı ayda bir olmak üzere yılda en az iki kez 
olmak üzere denetleme yapılır.  

d) Denetlemeye ilişkin rapor üç suret olarak düzenlenir, raporun bir 
sureti yetki belgesi sahibi kişi kuruluşta, bir sureti  denetlemenin 
yapıldığı kişi kuruluşun bulunduğu İlçe Müdürlüğünde diğeri ise İl 
Müdürlüğünde arşivlenir. 

e) İl Müdürlüğünce yapılan denetlemeye ilişkin cezalar İl Teknik 
komitesince verilir. 

f) Gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlükçe de denetleme yapılır. 
Denetlemeye ilişkin rapor üç suret olarak düzenlenir. Raporun bir 
sureti denetlemenin yapıldığı kişi ve kuruluşta, bir sureti kişi ve 
kuruluşun bağlı olduğu il Müdürlüğünde diğeri ise Genel Müdürlükte 
arşivlenir. Bu denetlemeye ilişkin cezalar Genel Müdürlükçe verilir  

g) Cezalara itiraz, tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde 
Merkez Teknik Komitesine yapılır. İtirazlar altı ay içinde Merkez 
Teknik Komitesince karara bağlanır. Merkez teknik komitesinin aldığı 
kararlar kesindir. 

h) Yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve yetki belgesinin iptali 
cezalarının kesinleşmesinden sonra bu kişi ve kuruluşlar 
danışmanlık hizmeti sunamaz.  

i) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, 
hizmet sunduğu çiftçiler/tarımsal işletmeler tarım danışmanlarının 
hizmet sundukları  ilin farklı ilçelerinde ise, bu çiftçilere/tarımsal 
işletmelere ilişkin denetleme, bulundukları ilçe müdürlüklerince 
yapılır. Denetleme ile ilgili bilgi ve tutulan raporlar danışmanın hizmet 
sunduğu  il/ilçe Müdürlüğüne rapor halinde gönderilir. 
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8. TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME 
ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Amaç 

Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir 
yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık 
hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu Tebliğ destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak 
tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, 
desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, 
destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve 
yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin 
usul ve esasları kapsar. 

Bu yönetmelik 5488 sayılı kanun çerçevesinde her yılın mayıs ayında 
yayınlanır. 

Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları 

Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak 
tarımsal işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır: 

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü 
altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya 
arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı 
olmak, 

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak, 

1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak, 

2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak, 

3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından 
fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz 
dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak, 

4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu 
sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır, besi 
sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır ve küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip 
olmak, 

5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak, 

6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak. 

Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal 
işletmelerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki 
aylık sözleşme imzalamış olmak, 

b) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal 
danışmanlık hizmeti alma, 
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c) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve 
belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak, gerekir. 

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar ile sorumlulukları 

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda 
belirtilmiştir: 

a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat 
odaları, 

b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, 

c) Tarımsal danışmanlık şirketleri, 

d) Serbest tarım danışmanları. 

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumlulukları 
aşağıda belirtilmiştir: 

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça 
hazırlanan hizmet sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile 
sözleşme imzalar. 

b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme 
süresi en az on iki aydır. 

c) Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2012 yılı 
TYDD’den faydalanmamış olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri, 
31/12/2013 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacaktır. Bu Tebliğ 
yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2012 yılı TYDD’den 
faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski 
sözleşmenin bitimi tarihinden başlayarak en az on iki aydır. Bu 
Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2012 yılı 
TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri 
2012 yılı TYDD hizmet sunumunun bitiminden itibaren  on iki ayı 
kapsıyorsa sözleşme geçerli olacaktır. 

d) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu 
Tebliğde yer alan hükümler doğrultusunda sunulmalıdır. 

e) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu 
Tebliğde belirtilen hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar 
verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar ilgili hesaba 
yatırılmak suretiyle iade edilir. 

f) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve 
belgeler ibraz edilmek üzere hazır bulundurulur. 

g) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden 
dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum 
on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilir. 

h) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki 
tarım danışmanının mücbir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması 
halinde aynı nitelikteki danışman on beş gün içinde ikame edilir ve 
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ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler on beş gün 
içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı için 
düzenlenen TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun 
Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3) bir hafta 
içerisinde ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde il 
müdürlüğünden Başkanlığa gönderilir. 

i) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki 
tarım danışmanı her ne sebeple olursa olsun bu tebliğde belirtilen on 
iki aylık hizmet sunumu içerisinde bir defadan fazla değiştirilemez. 

j) Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık 
hizmeti veren kuruluş ile tarım danışmanı ve yönetici arasında 
imzalanacak olan hizmet sözleşmelerinin süresi on iki aydan az 
olamaz. 

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet 
verebileceği il ve ilçe sınırları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve 
vakıfları; sadece bulundukları il sınırları içerisinde tarımsal yayım ve 
danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler. 

b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulundukları il sınırları dışında başka 
il veya ilçede ancak şube açmak şartıyla tarımsal yayım ve 
danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler. 

c) Üretici örgütleri; bulundukları il sınırları dışındaki yetkilendirilmiş 
birimleri aracılığı ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde 
bulunabilirler. 

d) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulundukları ilçe 
veya hizmet verdiği çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dahilinde 
tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler. 

Kendi adına veya kuruluşta çalışan tarım danışmanları, sertifikalarını 
Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere göre vize ettirirler. Aksi durumda kendi 
namlarına veya kuruluşta tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez, 
tarımsal işletmeler ve tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile 
sözleşme imzalayamazlar. 

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi 

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi ile 
ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların 
denetlenmesi için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube 
Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon 
oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa Tarım Yayımcısı 
Sertifikasına sahip olan kişiler öncelikle olmak üzere Bakanlık teknik 
personeli görevlendirilir. 
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b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları 
şikâyet, ihbar gibi olağan dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç 
altı ayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uygulama süresince en az 
yılda iki defa denetler. 

c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, 
Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğe göre denetleyerek 
denetim raporu düzenler. 

d) İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 
başkanlığında oluşturulan komisyon,  İl Müdürü kararı ile ilçelerde de 
ayrıca denetleme yapabilir. 

e) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki 
teknik elemandan oluşan heyet, denetlenen kişi veya kuruluştan 
tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin en az % 20’si 
ile görüşme yapar ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti 
sunan kişi ve kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları dışında, 
hizmet alan tarımsal işletmeler için ilçeler arası koordinasyon 
sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin bulunduğu il/ilçe komisyon 
veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından 
görüşmeler yapılır. 

f) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve 
kuruluşların durumları İl Teknik Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik 
ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate 
alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu 
maddesine göre yapılır. 

g) Denetleme sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve 
kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlüğünün talebi ile denetleme 
süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur. 

h) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma veya hakkında şikâyet 
bulunan kişi ve kuruluşların TYDD ödemelerini durdurma hakkına 
sahiptir. 

Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler  

Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden bu Tebliğin 6 
ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye 
başvurabilir. 

TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya 
aşağıdaki kişiler yetkilidir: 

a) Serbest tarım danışmanı, 

b) Ziraat Odası Başkanı, 

c) Birlik Başkanı, 

d) ç) Kooperatif Başkanı, 

e) Tarımsal Dernek Başkanı, 
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f) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı, 

g) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen 
şirket yetkilisi. 

Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir: 

a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ile Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Desteği Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşa Ait 
Bilgi Formu (Ek-2), 

b) TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu 
Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3). Bu icmal Tarımsal danışmanlık 
hizmeti veren kişi ve kuruluşların bünyesindeki her danışman için, 
Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda ayrı ayrı 
düzenlenecektir, 

c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan 
kişi/kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi, 

d) ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, 
tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal dernek ve vakıfların SGK prim 
borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge, 

e) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, 
tarımsal danışmanlık şirketi ve vergi mükellefiyeti olan tarımsal 
dernek ve vakıfların vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili 
kurumdan aldığı belge, 

f) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) 
bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için 
başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararı 
onaylı sureti, 

g) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her 
işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı; 

1) ÇKS Belgesi, 

2) AKS belgesi, 

3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi, 

4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi, 

5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı 
sureti, 

6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste. 

Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri 

Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar 
aşağıda belirtilmiştir: 

a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı 
tarihinden itibaren otuz gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, 
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tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe 
müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne 
başvurur. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi 
var ise şube bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe 
müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru yapar. 

b) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi 
Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İlçe İcmali (Ek-4) ve Tarımsal 
Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet 
Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali (Ek-6), ilçe 
müdürlüğünce ilçe müdürlüğünün olmadığı yerde İl müdürlüğünce 
son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde veri giriş 
sistemine kayıt edilerek, İl Müdürlüğüne gönderilir. Sistemden alınan, 
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi 
Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi 
Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İl İcmali (Ek-5) ve Tarımsal 
Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet 
Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İl İcmali (Ek-7) çıktıları 
onaylanarak TYDD’ye son başvuru tarihinden kırk beş gün sonra il 
ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle 
askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa 
bağlanır. Askı süresince il müdürlüğüne yapılan itirazlar en geç beş 
gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara 
bağlanır ve kabul edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş 
(Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri alınır. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde 
icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar 
değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. 

c) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmi tatil gününe denk 
gelmesi halinde icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmi tatili 
takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. 

d) Kesinleşmiş (Ek-5) icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip 
beş gün içinde yazılı olarak Başkanlığa gönderilir. 

e) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde 
verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin 
beyanı ile bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler 
TYDD ödemesine esas olmaz. 

f) TYDD’ye başvurmuş olan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe 
müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca Yönetmelik, Uygulama 
Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan denetleme ve inceleme 
sonucu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde tanımlanan cezalardan 
uyarı için toplam TYDD tutarı %25 oranında, kınama veya önce uyarı 
cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama cezası için toplam TYDD 
tutarı %50 oranında, önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama 
cezası için toplam TYDD tutarı %75 oranında azaltılır.  Kınama üstü 
ceza verilmiş kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır. 
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g) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden 
dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe 
icmalinden çıkartılır. 

Fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu, teminat alınması ve 
ödeme icmallerinin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: 

a) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye 
esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal işletmeler 
adına düzenlenen ve tutarı her bir işletme için 600 TL’den az 
olmayan fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu 
TYDD başvurusunun yapıldığı İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilir. Bu 
işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır. 

b) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye 
esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık 
hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, hizmet verdiği tarımsal işletmeler 
için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz 
banka teminat mektubunu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen yetkili kişiler il müdürlüğüne teslim eder veya hizmet verdiği 
tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %5’i 
kadar tutarı il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırır. İl müdürlüğü 
tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için 
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi 
uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır. 

c) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD 
tutarının %10’undan az olmamak kaydıyla T.C. Ziraat Bankası 
ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin teminat mektubu 
alınabilir. 

d) Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen 
ceza oranları göz önünde bulundurularak ödemeye esas kesinleşmiş 
il icmalleri hazırlanır. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci 
ve on ikinci ayın sonunda il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan 
komisyonlarca altı ayda bir yapılan denetimi müteakip, bu Tebliğin 
uygulama süresince iki defa olmak üzere kesinleşmiş (Ek-4) ve (Ek-
6) icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne 5 gün içinde, 
kesinleşmiş (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa 
10 gün içinde yazılı olarak gönderilir. 

e) Başkanlığa gönderilen (Ek-5) İl icmalleri ödeme işlemleri yapılmak 
üzere, ilgili birime gönderilir. 

f) Ödemeler, Bakanlık tarafından, gerekli kaynağın bankaya 
aktarılmasını müteakip, Banka tarafından yapılır. 

Ödeme 

1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık 
hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya 
kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi 
yapılır. 
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2) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı 
tarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık 
hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 
400 TL ve 200 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir. 

3) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı 
takdirde, yazılış sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik 
durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık 
hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, 
belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır. 

4) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD 
ödemeleri 2013 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği 
nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden 
yapılır. 

5) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet 
sunumunu müteakip TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve 
kuruluşlara 1 inci dilim TYDD ödemesi yapılmaz. 

İl teknik komitelerinin görevleri  

İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar: 

a) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet 
sunumunun kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki 
aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili mevzuata uygun her türlü 
tedbir ve kararı alır. 

b) İl Teknik Komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve 
kuruluşların TYDD’ye başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri 
alır. 

c) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu 
ve TYDD ile ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il 
müdürlüklerinden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 
başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendirebilir. 

d) İl Teknik Komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 
gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan 
kararların uygulanması yönünde komite başkanı aracılığı ile ilgili 
mercilere girişimde bulunur. 

e) İl Teknik Komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen 
kişi/kuruluşların beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından 
yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Ayrıca, 
gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü 
de, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur. 

f) İl Teknik Komitesi bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya 
çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl 
Teknik Komitesinin kararlarına yapılan itirazlar Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi tarafından değerlendirilir ve 
kesin olarak karara bağlanır. 
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Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler 

1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini 
sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin 
inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından yapılır. 

2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili 
mevzuatın öngördüğü her türlü denetime tabidir. 

3) Bu denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve 
kuruluşların, tarımsal işletme sahiplerinin, bilgilerde gerçeğe aykırı 
beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, 
haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda 
bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler 
yürütülür. Bakanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca 
değerlendirir. 

Desteklemeden yararlanamayacaklar 

Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalanamaz: 

1) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü 
altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-
keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı 
olmayan her bir tarımsal işletme için, 

2) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
kişi/kuruluşlardan, istenen belgelerle birlikte, 9 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde 
başvurmayanlar, 

3) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden 
gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler, 

4) Kamu tüzel kişileri, 

5) Men edildiği süre boyunca, tarımsal desteklemelerin herhangi 
birinden men edilmiş olan tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve 
kuruluşlar, 

6) Men edilen bir tarımsal işletmenin men edildiği süre boyunca, bu 
tarımsal işletmeye hizmet sunan kişi ve kuruluşlar, 

7) Bu Tebliğin yayınlandığı tarihten önce, Başkanlık kayıtlarına girmiş 
ve dosyasında eksiği olmayan yetki belgesi başvuruları hariç, bu 
Tebliğin yayınlandığı tarihten sonra Tarımsal Danışmanlık Yetki 
Belgesi alan kişi/kuruluşlar ile şube izni alanlar, 

8) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan 
inceleme ve denetleme sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince 
Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan kınama üstü 
ceza alan kişi/kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali ve iptali cezası hali 
hazırda devam eden kişi/kuruluşlar, 
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9) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun 
ortak/sahibi/yönetici ile yetki belgesi iptal edilen serbest tarım 
danışmanının, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı başka bir 
tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar, 

10) Tarım danışmanı, tarım yayımcısı veya geçici tarım danışmanı 
belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda tarımsal işletme sahibi ise, 
sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık hizmeti 
alıyorsa bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan 
kişi ve kuruluşlar, 

11) ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, ölüm hali 
hariç olmak üzere, on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık 
hizmeti sundukları tarımsal işletmeler, 

12) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar ile 
tarımsal işletme arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet 
sözleşmelerinin herhangi bir nedenden dolayı karşılıklı ve/veya tek 
taraflı fesih edilmesi durumunda bu işletme için, hizmet sunan 
kişi/kuruluşlar. 

Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi 

1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan 
TYDD, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine 
göre geri alınır. 

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe 
müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça 
yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında 
yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü 
maddesinde belirtilen cezalardan iki kınama ve üstü ceza alan 
kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi, 

b) Tarımsal işletme ile imzalanmış olan tarımsal danışmanlık 
hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı karşılıklı veya 
tek taraflı, il müdürlüğünün uygun raporu ile fesh olursa bu 
tarımsal işletme için ödenmiş olan TYDD, 

c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan serbest 
tarım danışmanı ile kuruluşun ortak ve sahibi ile kuruluşda 
görevli yöneticinin ve cezanın verildiği tarihten sonra görev 
aldığı diğer tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa ödenen 
yılı TYDD, 

d) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara, ölüm 
hali hariç, on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık 
hizmeti sundukları tarımsal işletmeler için ödenen TYDD, 

2) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe 
müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak 
inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan 
hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde 
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belirtilen cezalardan uyarı cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam 
TYDD ödemesinin %25’i, kınama veya önce uyarı cezası alıp ikinci 
uyarıdan dolayı kınama cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam 
TYDD ödemesinin %50’si, önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama 
cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %75’i, 
kınama üstü cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesinin 
tamamı 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine 
göre geri alınır. 

3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu 
Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresi içerisinde ölümü 
halinde, ödenmiş olan TYDD geri alınmaz. 

4) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık 
hizmeti sunan kişi ve kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş 
vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile 
birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya 
hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık 
hizmeti sunan kişi ve kuruluşa ödenen TYDD’nin herhangi bir 
nedenle geri alınması durumunda öncelikle teminattan mahsup edilir. 

İdari yaptırımlar 

1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen 
ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi 
hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. 

2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine 
neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak 
üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve 
kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî 
işlemler yapılır. 

3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç 
olmak üzere, bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD 
ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Tarım Kanununun 
23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu 
veya il müdürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine 
adına irat kaydedilir. 

9. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN 
TARIMSAL DESTEKLEMELER 

Bu desteklemeler, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, 
bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina 
önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları desteklemek, verimi ve 
kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün 
öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği 
sağlamak amacıyla üreticilere karşılıksız olarak verilen teşvikleri kapsar. Bu 
desteklemelerdeki destek miktarı her yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından hazırlanır ve bakanlar kurulu kararıyla belirlenip resmi gazetede 
yayınlanır. Bu desteklemeler; 
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1. Mazot, gübre ve toprak analizi desteği 

2. Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark 
ödemesi desteği  

3. Hayvancılık desteklemeleri 

4. Yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart 
fidan kullanımının ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin 
desteklenmesi  

5. Çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği  

6. Organik tarım ve iyi tarım desteği 

7. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi 

8. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği 

9. Patates siğili hastalığı alternatif destekleme ödemesi 

10. Araştırma-geliştirme projeleri desteği 

Kesinti oranı 

Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, 
merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş yetiştirici birliği 
ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birliği ve/veya 1163 sayılı 
Kanuna göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif 
üyelerinden, aldıkları desteğin %0,1'i oranında merkez birliklerine, %0,1'i 
oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi 
Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam %0,2 oranında kesinti yapılır. 

Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye 
hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının %0,2’si komisyon olarak 
ayrıca ödenir. 

Desteklerden yararlanamayacak olanlar 

Bu karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları 
yararlanamaz. 

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti 

1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya 
Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve 
birliklerin hizmetlerinden yararlanılır. 

2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen 
belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu 
olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye 
neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte 
veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar 
hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.  
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3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden 
itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme 
zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte 
geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge 
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak 
tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. 

4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu 
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere 
yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme 
programından yararlandırılmazlar. 

Tarımsal destekleme araçları 

Tarımsal destekleme araçları şunlardır: 

a) Doğrudan gelir desteği: Üreticilere, tarımsal üretim amacıyla 
işledikleri araziler için Kurulun teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenen birim ödeme miktarı üzerinden, doğrudan 
ödeme yapılır. Ödeme miktarları, üreticilerin tarım politikaları 
amaçları ve çevre koruma koşullarına uyumunu kolaylaştırmak üzere 
farklı düzeylerde belirlenebilir. Doğrudan gelir desteği ödemelerine 
ilişkin esas ve usûller, bu Kanunun temel yapısıyla çelişmeyecek 
şekilde, her yıl Kurulun tavsiyesi ile Bakanlık tarafından çıkarılacak 
uygulama tebliğleri ile belirlenir. Uygulama tebliğleri, ilgili yılın ilk 
iki ayı içerisinde yayımlanır. Bakanlık, gerektiğinde ek tebliğler 
çıkarabilir. 

b) Fark ödemesi: Çiftçilere üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate 
alınarak fark ödemesi desteği verilir. Fark ödemesi desteği öncelikle 
arz açığı olan ürünleri kapsar. Her yıl, fark ödemesi kapsamına 
alınacak ürünler ile ödeme miktarları Kurul tarafından belirlenir. Fark 
ödemesinden yararlanacak çiftçilerden üretim faaliyeti ve ürünlerin 
satışına ilişkin belgeler istenebilir. 

c) Telafi edici ödemeler: Üreticilerin arz fazlası olan ürünlerin 
üretiminden vazgeçerek alternatif ürünlere yönelmeleri teşvik edilir. 
Üreticilere, arazilerinde alternatif ürünleri yetiştirmelerinden dolayı 
karşılaşabilecekleri gelir kayıplarını önlemek üzere telafi edici ödeme 
yapılır. Her bir üretici için yapılacak ödeme miktarı, üreticinin 
alternatif ürünlerin üretimine ayırdığı arazi miktarı ile birim ödeme 
miktarının çarpımı suretiyle hesaplanır. Üreticilerin bir araya gelerek, 
alternatif ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması için yapacakları 
yatırımların finansmanı için ek ödemeler yapılabilir. Telafi edici 
ödemelerin ürün kapsamı, ürünler bazında birim ödeme miktarları, 
ödeme süreleri ve ek ödeme miktarları her yıl Kurulun teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 

d) Hayvancılık destekleri: Hayvancılık faaliyetlerinde ırk ıslahı, kaba 
yem üretiminin artırılması, verimliliğin artırılması, işletmelerin 
ihtisaslaşması, işletmelerde hijyen şartlarının sağlanması, hayvan 
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sağlığı ve refahı, hayvan kimlik sisteminin teşviki, hayvansal 
ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile bunlarla ilgili kontrol, takip ve 
standartların iyileştirilmesi ve su ürünlerinin desteklenmesi amacıyla 
destekleme tedbirleri alınır. Hayvancılık desteklemelerinde, bölge ve 
iller bazında farklı destekler uygulamaya ve ödeme miktarlarını 
belirlemeye, Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

e) Tarım sigortası ödemeleri: Üreticilerin, üretim materyallerini ve 
ürünlerini sigorta ettirmelerini teşvik etmek üzere, sigorta prim 
bedellerinin bir kısmı Devlet tarafından karşılanır. Tarım 
sigortasından yararlanacak ürünler ile teminat altına alınacak riskler 
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.  

f) Kırsal kalkınma destekleri: Kırsal gelirlerin artırılması ve 
çeşitlendirilmesi, kırsal altyapı, toplulaştırma, tarla içi geliştirme 
hizmetleri ve sosyal yapının güçlendirilmesi ile doğal kaynakların 
korunması ve geliştirilmesi amacıyla, kırsal toplum kesimlerinin 
birlikte veya ferdî olarak yürütecekleri yatırım projelerinin maliyetinin 
bir kısmı, masraf paylaşma esasına göre, Devlet tarafından 
karşılanır. Kırsal kalkınma destekleri uygulaması Bakanlık tarafından 
yapılır. Kırsal yatırımların desteklenmesinde, köy ve diğer kırsal 
alanda yaşayan topluma istihdam sağlayıcı tarımsal ve tarım dışı 
ekonomik yatırımlara öncelik tanınır. Kırsal kalkınma destekleri 
çerçevesinde desteklenecek projeli yatırımlarda; hedef kitle ve yerel 
paydaşların katılımı, tabandan yukarı yaklaşım, sürdürülebilirlik, 
uygun teknolojilerin kullanılması ve modern işletmecilik sistemlerinin 
yaygınlaştırılması ilkelerine uyulması esastır. Desteklenecek yatırım 
projelerinin konuları, desteklemelerin proje türleri bazında hangi 
oranlarda yapılacağı ve uygulamaya dönük diğer hususlar, Kurulun 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 

g) Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri: Erozyon 
ve olumsuz çevresel etkilere maruz kalan tarım arazilerinde, işlemeli 
tarım yapan üreticilerin, arazilerini doğal bitki örtüleri, çayır, mera, 
organik tarım ve ağaçlandırma için kullanmalarını teşvik etmek 
üzere, kendilerine belirli bir süreyi kapsayacak şekilde, çevre amaçlı 
tarım arazilerini koruma programı destekleri sağlanır. Ödemeler, 
Bakanlık ile üreticiler arasında akdedilecek sözleşmelere dayalı 
olarak ve birim arazi üzerinden yapılır. Her bir üretici için yapılacak 
çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri ödemesi, 
üreticilerin bu program için tahsis edecekleri arazi miktarı ile birim 
ödeme miktarının çarpımı ile hesaplanır. Üreticilerin, bu araziler 
üzerinde ayrıca çevre koruma tedbirleri almaları da istenir. Çevre 
amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri ödemelerinin 
hangi arazilerde uygulanacağı, sözleşmelerin kapsamı, ödemelerin 
süresi ve ödeme miktarları Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenir. 

h) Diğer destekleme ödemeleri: Araştırma, geliştirme ve tarımsal yayım 
desteği, pazarlama teşvikleri, özel depolama yardımı, kalite desteği, 
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piyasa düzenlemeleri desteği, organik üretim desteği, imha desteği, 
ürün işleme desteği, gerektiğinde bazı girdi destekleri ile tarım 
havzaları destekleri ve benzer konularda destekleme araçları 
kullanılabilir. Bu destekleme araçları her yıl Kurulun teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 

Tarımsal desteklemelerin uygulama esasları 

Destekleme ödemelerinde uyulması gereken esaslar şunlardır: 

a) Destekleme ödemeleri; bölge, işletme, arazi, ürün, tarım sistemi, 
sözleşmeli üretim, ıslah ve çevre gibi konulardaki öncelikler ve 
tercihler ışığında farklı miktarlarda yapılabilir. 

b) Bir tarımsal işletmenin alabileceği azamî toplam destekleme miktarı, 
yıllık olarak belirlenebilir. 

c) Destekler, üretici örgütleri aracılığı ile de ödenebilir. 

d) Desteklenecek ürünlerin ve destekleme ödeme miktarının 
belirlenmesinde kalite, standart ve sağlık kriterleri dikkate alınır.  

e) Üreticilere yapılacak her türlü destekleme ödemelerinde, entegre 
idare ve kontrol sistemi kullanılır. 

f) Çiftlik muhasebe veri ağı kayıtlarına ait bilgiler kontrol ve istatistikî 
amaçlı olarak kullanılabilir, ancak ifşa edilemez. Bu hükme 
uymayanlar için genel hükümler çerçevesinde cezaî işlem yapılır.  

Tarımsal desteklemelerin finansmanı 

Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından 
ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî 
hasılanın yüzde birinden az olamaz. 

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti 

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate 
alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin 
yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve 
tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. 

Bu Kanunla belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu 
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit 
edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından 
yararlandırılmazlar. 

Diğer Fon Kaynakları İletişim Adresleri 

Tarımsal desteklemeler, hibe ve krediler için herhangi bir arama 
motorundan "tarımsal destekler", "destekler" veya "tarımsal projeler" gibi 
anahtar kelimler yazılarak fon kaynaklarının sitelerine ulaşılabilinir. Aşağıda 
örnek olarak tarımsal alanda fon sağlayan bazı resmi kurumların web adresleri 
verilmiştir.  
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www.tarim.gov.tr  

www.kalkinma.gov.tr 

www.ua.gov.tr 

www.tübitak.gov.tr 

www.tkdk.gov.tr ve il koordinatörlükleri 

Kalkınma Ajansları web siteleri (örneğin; www.karacadag.gov.tr) 

www.ziraatbank.com.tr 

www.undp.org 
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1. ORTAK TARIM POLİTİKASI VE ÇAPRAZ UYUM 

Ortak tarım politikası(CAP) özellikle 2003'te olmak üzere, oluşturulduğu 
günden bugüne önemli değişiklere uğratılmıştır. Üye ülke kırsal kalkınma 
bütçelerinin en az yüzde 25'i çevre ve peyzajın iyileştirilmesi için harcanmak 
zorundadır. 2003 reformunu takiben; çiftçiler finansal yardımlara erişebilmek 
için,  çeşitli Avrupa çevresel direktifleriyle tanımlanan zorunluluklara uymak 
durumunda bırakılmıştır. CAP doğrultusunda, AB tarımı daha yoğun üretime 
odaklanmamalı, en az büyük çiftlikler kadar küçük üreticilere de imkan 
tanınmalıdır. CAP'dan vazgeçildiği varsayıldığında, çetin rekabet koşullarında 
ayakta kalabilmek için çiftçilerin daha yoğun üretime yönelecekleri bir gerçektir. 
Mevcut politikalar bütününün amaçlarından biri ise, çiftçilerin daha yoğun 
üretime yönelmelerindense daha çevreci ve sürdürülebilir üretime yatırım 
yapmalarını sağlamaktır (Anonymous, 2011). 

CAP'te finansal destek mekanizmasının bir parçası olarak, doğrudan 
gelir desteği olarak isimlendirilen sistem öncelikle tarım toplumunda yaşam 
standartlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç, kırsal alanları canlı ve 
dinamik kalmasını sağlama hedefiyle yakından ilişkilidir (Raggi ve ark., 2008).  

Tarımda doğrudan gelir desteğiyle alakalı (EC 1782/2003) sayılı topluluk 
düzenlemesinin girişi aşağıdaki şekildedir: 

"Tarım arazilerinin terk edilmesini engellemek ve iyi tarım-çevre 
koşullarında muhafazasını sağlamak için, çapraz uyum standartları üye 
ülkelerin veya topluluğun oluşturduğu kurallar doğrultusunda tesis 
edilmelidir.Dolayısıyla topluluğun, ele alınan bölgenin özellikleri, mevcut tarım 
sistemi(Arazi kullanımı, ekim nöbeti, tarımsal pratikler), çiftlik yapısı, toprak ve 
iklim koşullarını dikkate alarak, üye ülkelerin içselleştirebilecekleri bir çerçeve 
oluşturması uygun olacaktır (EC NO 73/2009)."   

1.1. Çapraz Uyum  

Çapraz uyum konsepti, tarım politikaları çerçevesinde ilk defa 1936'da 
ABD 'de uygulamaya konmuş bir sistemdir. Büyük buhranı takip eden süreçte 
otlakların daha fazla erozyona maruz kalmasını engellemek  maksadıyla, 
tarımsal koruma programı (ACP) isimli bir  toprak koruma politikası 
uygulamaya konmuştur. Eş zamanlı olarak çiftçiler ACP'nin bir parçası olmaya 
zorunlu tutulmuşlar ve tarımsal uyum otoritesi kontrolünde devlet destekli bir 
takım finansal yardımlara erişebilmişlerdir. Çiftçiler bu programın gereklerine 
uyum uymadıklarına göre, eriştikleri destek miktarı azaltılmış yada tamamen 
destekten yoksun bırakılmışlardır (Funar, 2009).  

Çapraz uyumun ikincil bir amacı ise, tarım ticaretinin serbestleşmesi için 
yürütülen Dünya Ticaret Örgütü müzakereleri sonucunda ortaya çıkabilecek 
yeni gerekliliklere devlet yardımlarının önceden adaptasyonunu sağlamaktır. 

Çapraz uyum ve Tek çiftlik ödemesi uygulamalarının temelinde ödemeleri 
çevresel iyileşmeyle birleştirmek yatmaktadır. Eski politikalardan farklı olarak, 
tek çiftlik ödeme sistemi çiftçilerin tabi oldukları mevzuatlar hakkında 
bilgilenmelerine de olanak sağlamaktadır. Bunun için çapraz uyum içerisinde 
oluşturulan ve fonlanan yapı "çiftlik danışma sistemi" dir.  
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Çapraz uyumun yasal dayanakları aşağıdaki gibidir; 

 EC 1782/2003 sayılı Topluluk Mevzuatı, Başlık 1, Bölüm 1 (Madde 
3-9), 

 EC 796/2004 sayılı Topluluk Mevzuatı: Uygulama Kuralları (Madde 
9, 41-48, 65-67), 

 EC 73/2009 sayılı Topluluk Mevzuatı (Madde 4-6) 

 Üye Ülkelerin Oluşturduğu Ulusal Yasal Mevzuatlar. 

1.1.1. Çapraz Uyumun Bileşenleri 

Doğrudan desteklere erişmek isteyen çiftçiler, 

a) Üretimlerini Zorunlu Yönetim Gerekliliklerine(SMR) uygun hale 
getirmek, 

b) Sahip oldukları arazilerin İyi Tarım ve Çevre Koşullarında(GAEC) 
muhafazasını sağlamak zorundadır. 

Kalıcı meralar; eski üye ülkelerde 2003 seviyesinde, yeni üye ülkelerde 
ise 1 Mayıs 2004 tarihi referans alınarak  muhafaza edilecektir (Anonymous, 
2014 c).        

Doğrudan destek talebi olmasa dahi, Zorunlu Yönetim Gereklilikleri ve İyi 
Tarım-Çevre Koşulları çiftlikteki tüm arazilerde uygulanmalıdır. Yetkili ulusal 
otorite, uyulması gereken SMR ve GAEC pratiklerini üreticilere bir liste halinde 
sunacaktır. Kuralların ihlali halinde ödemeler kısmen veya tamamen kesintiye 
uğratılacaktır.  

i) Zorunlu Yönetim Gereklilikleri 

Zorunlu Yönetim Gereklilikleri(SMR); hayvan ve bitki sağlığı, halk sağlığı, 
çevre ve hayvan refahı alanlarıyla ilişkili 19 topluluk direktifinden oluşmaktadır.  
Bu direktiflerin 2005 yılından başlayarak üç aşamalı olarak uygulamaya 
konması planlanmıştır (Jaffrelot, 2014). 

2005-Çevre Alanındaki Uygulamalar 

Göçmen Kuşlar Direktifi 

Yeraltı Suları Direktifi 

Atık Su Arıtma Çamuru Direktifi 

Nitrat Direktifi 

Habitat Direktifi 

2005-Hayvan Kayıt ve Kimliklendirme ile İlgili Uygulamalar 

Hayvanların Kimliklendirilmesi ve Kayıt Direktifi 

Kimliklendirme ve Kayıt Direktifi için Düzenleyici Uygulamalar 

Büyükbaş Hayvanların Kimliklendirilmesi ve Kırmızı Etin Etiketlenmesi 
Uygulamaları 
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Koyun ve Keçilerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Direktifi 

2006-Halk, Bitki ve Hayvan Sağlığı Alanındaki Uygulamalar 

Halk, Bitki ve Hayvan Sağlığıyla İlgili Yedi Direktif 

2007-Hayvan Refahı 

Hayvan Refahı alanındaki üç farklı direktif. 

ii) İyi Tarım ve Çevre Koşulları  

Çapraz uyumun ilgili düzenlemelerine göre; özellikle halihazırda üretim 
amaçlı kullanılmayanlar olmak üzere, üye ülkeler bütün tarım alanlarını iyi 
tarımsal ve çevresel kondisyonlarda muhafaza etmelidir. Üye devletler, 
uygulama alanının spesifik özelliklerini dikkate alarak iyi tarım ve çevre 
koşulları için ulusal veya bölgesel düzeyde minimum standartları 
tanımlamalıdır. (Üye devletler bunun için mevzuatlarda belirtilmiş liste (Tablo 1) 
dışında herhangi bir standart belirlemeyecektir.(EC) No (73/2009).  

 
Tablo 1. İyi Tarım ve Çevre Koşulları 

BAŞLIK ZORUNLU STANDARTLAR 
OPSİYONEL 

STANDARTLAR 

Toprak Erozyonu: Toprağı 
uygun önlemlerle korumak 

Minimum Toprak Örtüsü Engelleyici Teraslar 

Alana Özgü Spesifik Koşulları 
Yansıtan Minimum Arazi Yönetimi 

 

Toprak Organik Materyali: 
Uygun Pratiklerle Toprak 
Organik Materyalini 
Korumak 

Ekilebilir Alanlarda Anız Yönetimi 
Ekim Nöbeti 
Standartları 

Toprak Strüktürü: Toprak 
Yapısını gerekli önlemlerle 
muhafaza etmek 

 
Uygun Makine 
Kullanımı 

Minimum Bakım Düzeyi: 
Çevrenin kötüleşmesinden 
kaçınarak minimum bakım 
düzeyini sağlamak 

Peyzaj Özelliklerinin Muhafaza 
edilmesi: çitler, yapay havuzlar, 
sınırlarda sıraya dikilmiş ağaçlar, 
izole alanlarda dikili korular vs. 

Minimum Hayvan 
Besleme Rejimi veya 
Oranı 

Habitatın Muhafazası 
veya Tesis Edilmesi 

Tarım Arazileri üzerinde 
istenmeyen vejetasyonun vereceği 
zararların önlenmesi  

Zeytin Ağaçlarının 
Sökümünün 
Yasaklanması 

Kalıcı Meraların Korunması 

Zeytin Bahçeleri ve 
Bağların İyi Vejetatif 
Koşullarda 
Muhafazası 

Suyun Yönetimi ve 
Korunması: Su Kullanımı 
Yönetimi, Taşkınların ve 
kirlenmenin önlenmesi 

Nehirler Boyunca Taşkınları 
Önleyecek Tampon Hatların Tesisi  

 Suyun sulama amacıyla 
kullanımına dair yönetimsel 
prosedürler 
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Çizelge 1'in 3'ün üçüncü sütununda listelenen standartlar aşağıdaki 
durumlar haricinde opsiyonel olacaktır: 

a) Bir üye devlet bir İyi Tarım ve Çevresel Koşul standardı için  
minimum gereklilikleri 1 Ocak 2009'tan önce belirlemişse ve/veya 

b) Üye devlette standardı hedefleyen ulusal kurallar uygulanıyorsa. 

Yeni üye devletler haricindeki üye ülkeler, 2003'te belirlenen alansal 
finansal destek uygulamalarında kalıcı mera olarak belirledikleri alanların, bu 
statüde kalmasını sağlayacaklardır. Yeni üye ülkelerden Romanya ve 
Bulgaristan hariç diğerleri için bu referans tarih 1 Mayıs 2004'tür. Kalıcı meralar 
için Bulgaristan ve Romanya'nın tabi olacağı referans tarih 1 Ocak 2007'dir.  

Bununla birlikte, bir üye devlet, kalıcı mera alanlarındaki önemli azalışları 
gecikmeden engellemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.  

Bu kuralın tek istisnası, ağaçlandırılan mera alanlarıdır. Ancak bu 
ağaçlandırmanın çevre ile uyumlu olması, kültivasyonun yılbaşı ağaçları veya 
hızlı büyüyen kısa rotasyon türlerinden oluşmaması gereklidir.  

2. ORTAK TARIM POLİTİKASININ GELECEĞİ 

Geçen 20 yıl boyunca, ana hatlarıyla aynı doğrultuda gerçekleşen üç 
OTP reformu görülmüştür.  BUnlar sırasıyla; azalan pazar destek ödemeleri, 
artan bağımsız doğrudan ödemeler ve Sürdürülebilir Tarım Politikası 
reformlardır. Konsey ve Avrupa Parlamentosu'nun her ikisinde de uzlaşmaya 
varılan yasal metinlerle ilk defa benimsenen düzenlemeler ise, 2014-2020 
döneminde gerçekleşecek yeni reformlara zemin oluşturmuştur (Anonymous, 
2014b).  

Ekim 2011'de, Komisyon; doğrudan destekler, kırsal kalkınma, pazar 
organizasyonu ve yatay meselelere  dair 4 yeni düzenleme teklifi yayınlamıştır. 
2013 yılındaki uzun müzakerelerden sonra, komisyon, konsey ve Avrupa 
Parlamentosu bu Ortak Tarım Politikası paketi üzerinde fikir birliğine varmıştır. 
Takip eden süreçte, 2013'ün Kasım ayında Parlamento; 2014 yılı için geçis 
süreci kurallarıyla birlikte bu dört düzenlemeden oluşan paketi kabul etmiştir. 
Bu yeni reform paketinin bir çok maddesinin 1 Ocak 2015'ten itibaren yürürlüğe 
girmesi kararlaştırılmıştır ancak 2014 yılı sonu için geçişi planlayan bazı 
öngörülerde mevcuttur. Bu düzenlemeler öncesinde tartışmalar 2014-2020 için 
planlanan AB bütçesine yoğunlaşmıştır. 2014-2020 periyodunda Ortak Tarım 
Politikasının finansmanı için Konseyin kabul ettiği bütçe (2011 fiyatlarıyla) 
toplam 362.787 milyar Avrodur. Bu miktarın 277.851 Milyarı birinci sütunda yer 
alan pazar orijinli harcamalar ve doğrudan ödemelere, 84.936 Milyar Avrosu 
ise ikinci sütunda yer alan Kırsal Kalkınma desteklerine tahsis edilmiştir 
(Anonymous 2014 a).  

Yeni reform sürecinde de sütunlu yapının devam ettirildiği görülmektedir. 
1. sütun doğrudan ödemeler ve pazar düzenlemelerini, ikinci sütun ise kırsal 
kalkınma uygulamalarını içermektedir. Bununla birlikte reform süreci, doğrudan 
ödemeler için hedefe odaklanmış, daha eşitlikçi ve daha sürdürülebilir  yeni bir 
yapıyı öngörmektedir. Daha da önemlisi, ulusal uygulamalarda daha esnek bir 
yapı üye ülkelere sağlanmıştır. Örneğin 2014 ve devam eden süreçte, genç ve 
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küçük çiftçilere yapılacak doğrudan ödeme miktarlarının belirlenmesi kısmen 
üye ülkelerin inisiyatifine bırakılmıştır. Ayrıca; üye ülkeler sütunlar arasında 
yüzde 15'e varan oranlarda transfer yapma yetkisine sahiptir. Kırsal Kalkınma 
için öngörülen 2. sütundan 1. sütuna transfer, maksimum yüzde 25'e kadar 
çıkarılabilir. 

Doğrudan ödemeler için Ortak Tarım Politikası sistemi; eski referanslar 
dikkate alınarak,  üye ülkelere bütçe tahsisinden üye ülkelerdeki mevcut 
çiftçilere bütçe ayrılması yönünde değiştirilecektir. 

i) Üye Ülkeler Arasında Ödemelerin Yeniden Tahsisi - Dış Uyum: AB 
genelinde daha adil bir devlet desteği dağılımı için, doğrudan ödemelere dair 
destekleri AB ortalamasının yüzde 90'ının altında olan üye devletler bu 
seviyeler arasındaki farkın 1/3 ünü kapatmalıdır. 2019 yılı itibariyle bütün üye 
devletler öngörülen bu seviyeye ulaşacaktır. Bu uyum süreci, üye devletler 
tarafından AB ortalamasının üzerinde orantılı olarak sağlanacak doğrudan 
desteklerle finanse edilecektir.  

ii) Üye Ülke İçinde Çiftçiler Arasında Ödemelerin Yeniden Tahsisi - İç 
Uyum: 2019 yılı itibariyle çiftçilerin bölgesel veya ülkesel bazda sabit oranda bir 
ödemeye erişmesini hedefleyen, desteklerin aşamalı olarak bölge veya ülke 
içinde yeniden dağılımı söz konusu olacaktır.  Ülke veya bölge içinde; destek 
oranı aynı lokasyon için söz konusu miktar ortalamasının yüzde 90'ının altında 
olan çiftçiler daha fazla desteğe erişecektir. İlave olarak, bütün ödeme 
başlıkları bölge ortalamasının en az yüzde 60'ına erişecek ve bundan sonra 
herhangi bir sebeple çiftçilere yapılan doğrudan desteklerin yüzde 30'undan 
fazlası kesilmeyecektir.  

iii) Zorunlu Genç Çiftçi Planı: 40 yaşın altındaki genç çiftçiler, 
aktivitelerinin ilk 5 yılı için ilave doğrudan ödemelere erişecektir. Bu ilave oran 
üye ülkelere tahsis edilmiş doğrudan ödeme bütçesinin en fazla yüzde 2'si 
kullanılarak sağlanacaktır. 

iv) Zorunlu Sürdürülebilirlik Önlemleri: Üye ülkeler ulusal planlarında 
doğrudan ödemelerin yüzde 30'unu bu ölçütlerle ilişkilendirmek zorundadır. 
Çiftçiler ancak bu önlemleri uygularlarsa bu desteklere erişebilecektir. Bu 
önlemler: bitki çeşitliliği, kalıcı meraları muhafaza etmek, çiftliğin ekolojik odak 
alanı(EFA) olmasını sağlamak, çit ve doğal havuzlar gibi doğal peyzaj 
özelliklerini korumak, organik tarıma yönelmek vs. gibi uygulamalardır. Eğer 
çiftçiler bu önlemleri uygulamazlarsa, sürdürülebilirlik desteklerine 
erişemeyecek, 2017 de bu desteklerinin yüzde 20'si, 2018'te ise yüzde 25'inin 
kesintisinden oluşan yaptırımlara maruz kalacaklardır. 

v) Pazar Düzenlemeleri: Reform, ayrıca kriz rezervinden finanse edilen 
bazı korunma maddelerini de getirmektedir. Bu maddeler, komisyona acil 
önlemler yoluyla pazar problemlerine müdahale etme fırsatı vermektedir. 
Ayrıca reform, üretici birlikleri ve sektörler arası organizasyonların dahlini 
sağlayarak, arz zincirinde çiftçilerin pazarlık güçlerini de kuvvetlendirmektedir. 
Belirli koşullarda, sığır eti sektöründe üretici birlikleri üyeleri adına toptan 
pazarlığa katılma yetkisine kavuşmaktadır.   
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vi) Kırsal Kalkınma: Ana hatlarıyla kırsal kalkınma politikası aynı 
kalmaktadır, üye ülkeler spesifik ihtiyaçlarını baz alarak 7 yıllık (2014-2020) 
kırsal kalkınma planlarını oluşturacaktır. Kırsal kalkınmada önlemler eksenler 
halinde sınıflandırılmayacak, üye ülkeler AB önceliklerinin nasıl 
karşılanacağına kendileri karar verecektir. Bu öncelikler arasında, daha yüksek 
kaynak etkinliği, gıda üretim zincirlerinin desteklenmesi, düşük karbonlu 
ekonomiye geçiş bulunmaktadır. İki sütun arasında benzerlikler bulunmaktadır. 
Üye devletler, genç çiftçilerin ve dezavantajlı alanların daha fazla kırsal 
kalkınma desteğine erişmesini sağlamak amacıyla bazı tematik alt programlar 
oluşturabilecektir. Doğrudan ödemelerde olduğu gibi, Kırsal Kalkınma 
bütçelerinin en az yüzde 30'u çevresel amaçlar için rezerve edilmelidir.  

3. ÇİFTLİK DANIŞMA SİSTEMİ VE TARIM DANIŞMANININ ROLÜ  

Avrupa'da üye devletlerin bünyelerinde çiftçilere danışmanlık hizmetleri 
götürmek üzere bir sistem kurmaları zorunluluktur ve bu sistem "Çiftlik 
Danışma Sistemi" (FAS) olarak adlandırılır. FAS, AB ortak tarım politikasındaki 
(CAP) 2003 reformuyla gündeme gelmiştir ve bu reformun ana bileşenlerinden 
biridir. Düzenlemeye göre, AB üyeleri 2007'ye kadar bu sistemlerin kurulumunu 
tamamlamak durumundadır. FAS'ın hedefi çiftçilerin; gıda güvenirliliği, hayvan 
sağlığı ve refahı, çevre ve tarımsal üretimde girdi akışı konularında 
farkındalıklarının artırılmasına yardımcı olmaktır. Ortam tarım politikasının 
çapraz uyum sistemine göre çiftçiler ancak çevre, gıda güvenirliliği, hayvan 
sağlığı ve refahı üzerine belirli koşulları yerine getirdiklerinde AB desteklerine 
erişebilmektedir. FAS sisteminin bu çapraz uyum zorunluluğuyla eş zamanlı 
olarak çalışmaya başlaması da bu politikaların yerinde uygulanmasını 
destekleme amacını taşımaktadır (Anonymous, 2013). FAS sisteminin 
kurulması ve çiftçilerin bu hizmetten yararlanmalarına yönelik iki adet kırsal 
kalkınma politikası aracı bulunmaktadır. FAS'ten AB'nin beklentisi çiftçilerin bu 
zorunlu gereklilikleri yerine getirmeleri ve çapraz uyum sürecinde doğabilecek 
cezai sorumlulukları zamanında önlemektir.  
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 Komisyonun AB düzenlemelerinde gerektiği şekilde Konseye FAS 
hakkında rapor yardımıyla bilgilendirme yapması da zorunludur. Bunun için 
Komisyon anket, çalıştaylar, değerlendirme çalışmaları ve ikili tartışmalar 
yardımıyla üye ülkelerde FAS işleyişi üzerine bir çalışma yürütmüş, bu çalışma 
sonuçlarını Konseye göndermiş ve kamuoyu ile de paylaşmıştır. Çalışmalarda; 
FAS sisteminin içeriği, yapısı, yöntem ve araçları kapsama alınmıştır. 

 Sistemi tesis etmek için belirlenen son tarih 1 Ocak 2007'dir. Bundan 
sonraki hazırlık periyodu 2007 den 2009' a kadar sürmüştür. Ancak sistemin 
işleyişi tam olarak arzulanan seviyede olmadığı ve kompleks yapısından 
dolayı,  Ulusal Çiftlik Danışma Sistemlerinin kapasitesi ve çiftçilere götürülen 
hizmetler hakkında detaylı bir çalışma yapmak çok kolay değildir. Bu bölümde, 
Tarımsal Danışmanlık ve arka planı üzerine okuyucuya genel bir bakış açısı 
kazandırmak, bu bilgiler ile bu mesleğin gerektirdiği kalifikasyonlar arasında 
bağ kurulmaya çalışılacaktır. 

 

3.1. FAS'in Yasal Dayanağı 

Her üye ülke çiftçilere danışmanlık hizmetleri götürmek üzere bir Ulusal 
Tarımsal Danışmanlık sistemi tesis etmeye yasal olarak zorunludur. FAS,  en 
azından EC 73/2009 numaralı topluluk düzenlemesinin 4. ve 6. maddelerinde 
belirtilen "İyi tarım ve Çevresel Kondisyonlar"(GAEC) konularını ve zorunlu 
yönetim uygulamalarını kapsama almalıdır. Ancak danışmanlık hizmetleri 
yalnızca bunlarla sınırlı değildir, üye devletler önceliklerine göre danışmanlık 
sistemlerine ilave başka misyonlar da yükleyebilirler. Her Ulusal FAS, özel 
sektör veya kamu kuruluşu olmasına bakılmaksızın, bir veya daha fazla 
atanmış otorite tarafından yürütülebilir. 2008 deki CAP işleyiş revizyonundan 
sonra (health check) üye devletler, topluluk düzeyinde belirlenmiş ilave kriterler 
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olmaksızın hangi çiftçilerin sistemden öncelikli olarak hizmet alacağına karar 
vermede özgür bırakılmıştır(Anonymous 2009b). 

 
 

Çiftçiler danışmanlık hizmetlerine gönüllülük esasına göre katılmaktadır 
ve aldıkları danışmanlık hizmetine göre eyleme geçip geçmemekte 
özgürdürler. FAS bu açıdan çiftçilerin yasal mevzuatları yerine getirmedeki 
sorumluluğunu ve zorunluluklarını hiç bir şekilde etkilemez. Buna karşın, AB 
deki genel inanış, bu danışmanlık hizmetlerine erişmek isteyen üreticilerin CAP 
yasal zorunlulukları yerine getirme konusunda daha bilinçli ve gayretli olduğu 
yönündedir. Bu yüzden üye devletler herhangi bir denetim için bir üreticiyi 
belirlemeleri gerektiğinde, daha düşük risk taşıdıkları için danışmanlık 
hizmetleri alan çiftlikleri seçebilirler.  

CAP in yasal gerekliliklerini yerine getirmede çiftçilerin farkındalıklarını 
artırmak FAS'in ana hedefidir. Bu yüzden "danışmanlık" kavramı, çapraz uyum 
veya sektörel düzenlemelerin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek 
amacıyla yapılan "kontrol" kavramından ayrı tutulmalıdır. Bu yüzden üye 
devletlerdeki FAS otoriteleri, danışmanlık hizmetleri sırasında çiftliklerden veya 
işletme yöneticilerinden  elde edilen kişisel veya bireysel bilgileri açıklamama 
ve gizli tutma konusunda hassas davranmalıdır. Bu ilkenin tek istisnası, FAS 
operatörlerinin AB düzenlemelerinde açıkça belirtilmiş bazı düzensizlikleri veya 
ihlalleri tespit etmesi veya ceza gerektiren adli suç durumlarıdır.  
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3.2. 2007-2013 Arasında Kırsal Kalkınma Fonlarından FAS'in Desteklenmesi 

Ortak Tarım Politikasının birinci sütununda yer alan FAS, ikinci sütunda 
yer alan iki araç vasıtasıyla finanse edilebilir. Birincisi; danışmanlık hizmetlerini 
kullanan çiftçilerin eş finansmanıdır. Burada ana amaç, danışmanlık 
hizmetlerine erişen çiftçilerin servis ücretlerinden kaynaklanan maliyet artışını 
kısmen finanse etmek ve işletmenin toplam performansını iyileştirmektir. Asgari 
olarak, bu danışmanlık hizmetleri topluluk mevzuatına dayanarak;  İş 
Güvenliği, GAEC ve Yasal Yönetim Zorunlulukları konularını kapsamalıdır. 
Desteğin miktarı, 1500 Avro üst sınırı konulmak kaydıyla, her danışmanlık 
servisi uygun maliyetinin yüzde 80'idir. Danışmanlık hizmeti sağlamak üzere 
seçilen otoriteler yada kuruluşlar uygun; kalifiye insan kaynakları, yönetim ve 
teknik birimler, danışmanlık deneyimi ve güvenirliliği standartlarına sahip 
olmalıdır. Çapraz uyum ve iş güvenliğinin gerektirdiği bilgi deneyim ve donanım 
bu hizmetlerde sağlanmalıdır. Komisyon; danışmanlık hizmetlerinin sıklığı, 
öncelikli hedef gruplar, kamu ve kamu dışı kuruluşların kullanımı, danışmanlık 
hizmeti veren kuruluşların koordinasyonu ve finansal yardımın şekli üzerine bir 
rehber yayınlamıştır(Anonymous, 2010). 

İkinci finansal destek aracı, çiftlik danışma sisteminin ülkede kuruluşunu 
kısmen desteklemeyi amaçlamaktadır. Sistemin tesisinde destek olması için 
üye devletler 5 yıl süreyle gittikçe azalan biçimde desteklenebilmektedir.  

3.3. FAS Sisteminin Üye Ülkelerde İşleyişi 

Ocak 2009'da komisyon üye ülkelerdeki yetkili FAS otoritelerine bir 
sörvey uygulamak suretiyle bir çalışma yürütmüştür. Sörvey; yasal mevzuat, 
koordinatör kuruluş bilgileri, sertifikasyon ve kontrol, öncelikli çiftçi grupları, 
cografi organizasyonlar, danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar, bu kuruluşların 
uzmanlık alanları, hizmete erişen çiftçilerin sayısı, hizmetlerde kullanılan 
yöntemler ve finans konularını içermiştir. Ayrıca üye devletlerde bu çalışmaya 
iştirak edenlere karşılaştıkları problemleri ve gelecekle ilgili öngörülerini 
bildirmeleri için bir dizi açık soru da yöneltilmiştir. Bu sörveyden gelen cevaplar 
FAS sisteminin işleyişini ortaya koymuştur. Ayrıca komisyon detaylı bir 
değerlendirmeyi aracı bir kuruluşa taşere etmek suretiyle yürütmüştür. Bu 
çalışmalardan derlenen sonuçlar aşağıdaki gibidir (Anonymous, 2010). 

a) FAS lerin Üye Ülkerdeki Durumu 

Birçok üye devlette FAS sistemi ancak 2008 itibariyle işletmeye 
alınmıştır. İlgili yerel mevzuatın hazırlanması ve yasallaştırılması, ihale 
çağrıları, danışmanlık kuruluşlarının seçimi gibi hazırlık işlemleri 2007 yılında 
yapılmıştır. Üye devletlerin yaklaşık yarısı mevcut yayım sistemlerini de içine 
alan spesifik bir yapı oluşturmuştur. Geriye kalan grupta FAS mevcut yayım 
sistemi çatısı altında ele alınmıştır. 

Yaklaşık 24 AB ülkesinde FAS kamu kuruluşları tarafından koordine 
edilmekte ve denetlenmektedir. 14 üye ülkede danışmanlık kuruluşları özel 
veya kamu kuruluşları tarafından yapılan ihalelerle belirlenmiştir. Bir çok üye 
ülkede, danışmanlık hizmeti verebileceklerin minimum üniversite düzeyinde 
eğitim derecesine(lisans veya lisans üstü) sahip olması genel kural olarak 
kabul görmüştür (Anonymous, 2009a).  
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14 üye ülkede FAS çok yoğun 
olarak çapraz uyum gerekliliklerine 
odaklanmışken, diğerlerinde 
işletmenin rekabet gücü, agroteknik 
uygulamaların çevreye etkisi, kırsal 
kalkınma programının ve araçlarının 
uygulanması gibi geniş içerikli konuları 
da kapsamaktadır. 

Hizmetlerin yürütülmesinde çoğunlukla iki ana yaklaşım belirlenmiştir 
(İngiltere hariç bütün üye devletlerde). Bunlar çiftlikte bire bir danışmanlık ve 
çiftlikte küçük grup tartışmalarıdır. İkinci yöntem daha ziyade birincisinin 
tamamlayıcısı rolündedir. Elektronik bilgi araçları ve kontrol listeleri çeşitli üye 
devletlerde hizmetlerin yürütülmesinde destek sağlamıştır. 22 üye devlette; 
çiftçilerin sistemle ilk teması başlattığı nokta, telefonla yardım 
servisidir(Anonymous, 2009a).  

Doğrudan ödemelerde 15000 Avrodan fazla destek verilen çiftçilere 
öncelik verilmesi genel kuralı haricinde, hizmetlere  erişim için başka öncelikli 
gruplar belirlenmemiştir. Bazı üye devletler küçük çiftçilere erişmede bir takım 
sıkıntılarla karşılaştıklarını bildirmiştir.Avrupa'da bir bütün olarak ele 
alındığında FAS hizmetlerinden yararlanan çiftçi sayısı oldukça kısıtlıdır. 
2008'de doğrudan ödemelere erişen çiftçiler arasında birebir danışmanlık 
hizmeti alanların toplamı sadece yüzde 5'tir. FAS'in ana yararlanıcıları 
profesyonel danışmanlık hizmetlerine zaten aşina olan büyük çiftliklerdir 
(Anonymous, 2009b). 

b) FAS'in Finansmanı  

5 üye devlette çiftlikte danışmanlık hizmetlerine ücretsiz erişmektedir. 
Bazı üye devletler danışmanlık uygun maliyetlerini yüzde 20'den 50'ye varan 
oranlarda desteklemekte, bazıları da uygun maliyetlerinin tamamını 
karşılamaktadır. Ancak AB ortak tarım politikasından bu hizmetlerin finansmanı 
için belirlenen üst limit işletme başına 1500 Avro ve uygun maliyetin yüzde 
80'dir. Üye devletler bu limiti aşan kısımları kendi öz kaynaklarından 
karşılamaktadır (Anonymous, 2010) . 

Danışmanlık hizmetlerinden yararlanan çiftçilerin ölçüsü 20 üye devlette 
planlanmıştır ve 1.123.000 çiftçi kapsama alınmıştır. 2007-2013 için bu işlere 
tahsis edilen toplam bütçe 870.5 milyon Avrodur. Bu rakamın toplam kırsal 
kalkınma harcamalarının binde 6 sına denk gelen yüzde 1,3 lük bir kısmı 
harcanabilmiş ve bu destek ilk iki yılda 12250 çiftçiyi kapsamıştır (Anonymous, 
2010). 

7 üye ülkede danışmanlık hizmetlerini ve yönetimini destekleyen tedbirler 
planlanmıştır. Koordinasyon için ayrılan bütçe 172,9 milyon avrodur ve bu 
rakam toplam kırsal kalkınma kamu harcamalarının binde 1'ine denk 
gelmektedir. Ayrılan bu bütçenin ilk iki yıl(2007-2008) yüzde 2'si 
harcanabilmiştir (Anonymous, 2009b).  
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c)FAS'in Değerlendirilmesi 

FAS değerlendirme raporunun ortaya çıkardığı sonuç; danışmanlık 
hizmetlerinin çiftçilerin işletmedeki materyal akışları, çevre, gıda güvenirliliği, 
hayvan sağlığı ve refahı konularında farkındalıklarını artırmaya yardımcı 
olduğu yönündedir. Kontrol listeleri kullanarak yapılan birebir danışmanlık, 
bireyselliğinden ve yapılandırılmış bir metodu izlediğinden dolayı, önemli 
derecede etkili bulunmuştur. Bazı üye ülkelerde, FAS'in kurulması tarım 
sektöründeki bilgi ve yayım sistemlerinin yeniden geniş bir bakış açısıyla ele 
alınmasına ve iyileştirilmesine olanak sağlamıştır. 

 

FAS çiftçilere çapraz uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesi hususunda 
yardımcı olmuş ve bu durum çiftçilerin sistemi kullanmasında ana motivasyon 
kaynağı haline gelmiştir. FAS ayrıca çiftçilerin finansal yönetim becerilerini 
geliştirmiş ve çapraz uyumla ilgili kayıt tutma şartlarını iyileştirmiştir. 

Tüm olumlu gelişmelere rağmen, çiftçilerin danışmanlık hizmetine olan 
taleplerinin düşük olmasından dolayı, FAS'in toplam etkinliği oldukça düşüktür. 
Değerlendiriciler, FAS'in bazı ülkelerde 2005'te tesis edilmesinden bu yana 
sistemi kullananlardaki sürekli artıştan dolayı bir gelişme potansiyeli 
hissetmektedir. Bazı bölgelerde, danışmanlık hizmetleri için çiftçiye ön 
ödemeler yapılması, sistemden yararlanma yönünde çiftçilerde bir takım 
isteksizliklere yol açmıştır.      

Değerlendiriciler, FAS için gerekli temel-ön koşulu; zorunlu kontrol ve 
sertifikasyon proseslerinin tam tersine, çiftçilerin sistemi kullanmadaki 
gönüllülüğü olarak görmektedir. Bu ön koşulun belirlenmesinin sebebi, takip 
eden danışmanlık servisinin zaten gönüllülük esasına dayanmasıdır. 
Günümüze kadar FAS, AB çiftçilerin CAP algılarında çok küçük değişikliklere 
yol açmıştır. Çiftçiler, CAP'i çapraz uyum hakkında sayısız kontrol ve denetim 
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faaliyetlerinden oluşan sıkı bir dizi kurallar bütünü olarak görmekte bu durum 
politikaların çiftlik düzeyindeki etkinliğine negatif tesir etmektedir. Yine de, 
FAS'in çiftçiler ve danışmanlar arasında etkili ve güvenli ilişkiler tesis ettiği 
bölgelerde yok değildir. Bu açıdan konu uzmanları, FAS'in esnek yapısının ve 
gönüllük ilkesinin devam etmesinde hemfikirdir. 

 

3.4. FAS'in Geleceği 

Değerlendirme çalışmaları ve uygulamanın ilk yıllarındaki performansına 
bakarak, komisyon FAS'in geleceği üzerine bir takım görüşler sunmaktadır. Bu 
öneriler üye devletler için tavsiye olarak algılanabilmesine rağmen, yürürlükteki 
AB mevzuatına da gelecekte dahil edilebilir. Bu öneriler aşağıdaki gibidir: 

a) Kavramların Açıklanması 

 "Çiftlik Danışma Sistemleri" ve "Çiftlik Danışmanlık Hizmetleri" 
kavramları dikkatlice açıklığa kavuşturulmalıdır. Çiftlik danışma 
sistemleri terimi üye devletlerde danışmanlık hizmetleri yürüten 
kamu ve özel sektör kuruluşları yada bunların karma yapısını, 
koordinasyon ve denetim kuruluşlarını içine alan tüm yapıyı 
tanımlayan geniş bir terimdir. Üye ülkelerde varolan çiftlik danışma 
sistemleri; en azından çapraz uyum(çevre, halk sağlığı, hayvan ve 
bitki sağlığı, hayvan refahı ve doğal kaynakların sürdürülebilir 
muhafazası konularını kapsayan) konusunda danışmanlık hizmeti 
arayanlara bu hizmetin sunulmasını garanti eden yapılardır. Çiftlik 
danışmanlık sisteminin bir çıktısı olarak "Danışmanlık" ve "çiftçilere 
sadece bilgi sağlama" arasındaki ayırım iyi gözetilmelidir. 
Danışmanlık hizmeti çiftçinin genel durumunu belirleme amacını 
gütmemeli, aksine çiftçilerin özel durumlarını değerlendirebilmelidir. 
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Çapraz uyum gereklilikleri konusunda çiftçilere bilgi sağlama topluluk 
hukukuna göre zaten AB'nin sorumluluğudur. 

 FAS, AB'de sadece doğrudan gelir desteği alan çiftçilere yönelik 
olarak değil, tüm AB çiftçilerinin faydalanabilmesi amacıyla dizayn 
edilmemiştir. Örneğin bu grupta nitrat direktifi konusunda bilgiye 
ihtiyacı olan bir domuz yetiştiricisi yer alabilir. 

 

b) FAS'in Kapsamı  

 Ortak Tarım politikasının birinci ve ikinci sütünları için; çapraz uyum 
gereklilikleri, diğer zorunlu AB uygulamaları ve bunların hedefleri 
FAS'in minimum çekirdek faaliyet alanı olmalıdır. Gerekli bu 
uygulamalar danışmanlık hizmetlerinden yeterli derecede 
kapsanmalıdır. FAS bu konularda yardıma ihtiyaç olduğunda ilk akla 
gelen sistem olmalıdır. 

 CAP'in birinci ve ikinci sütununa dair FAS tarafından kapsanan 
zorunlu bileşenler, minimum bitki  koruma ürünleri ve bitki 
besleyicileri kullanımını içermelidir. Bu gereklilikler tarım-çevre 
subvansiyonlarına erişen çiftçilerin çapraz uyumunun bir bölümünü 
oluşturmaktadır.  

  Çapraz uyum gerekliliklerini öncelikli hedef alarak, FAS halihazırda 
iklim değişikliği, tarımın iklime olan etkilerinin azaltılması, farklı iklim 
koşullarına ve küresel ısınmaya adaptasyon gibi konuları 
kapsamaktadır. Mevcut "İyi Tarım ve Çevresel Koşullar" standartları, 
organik karbonun tarımsal alanlarda muhafazasını ve sürdürülebilir 
kullanımını sağlamaktadır. Yine de FAS çerçevesi içinde iklim 
değişikliğine spesifik bir yer ayırmak yararlı olacaktır. Bu kapsamda; 
teknoloji yoğun bilgilendirme yapılması, iyi uygulamaların 
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görüntülenmesi ve spesifik promosyon aktivitelerinin yürütülmesi 
faaliyet olarak yürütülebilir. Bunu sağlayabilecek yöntem, üye 
ülkelerin bu gerekliliği vurgulayan yasal bir mevzuatla ele almaları 
olabilir. Danışman, iyi uygulamaları özet bir şekilde çiftçilere 
aktararak bu konuda farkındalığı AB düzeyinde artırabilir ve çok 
yararlı olabilir. Bir iyi uygulamalar listesi özet formda AB düzeyinde 
sunulabilir. Danışmanlar iklim değişikliğine  ilişkin önemli tarım 
pratiklerini anlama ve yayma konusunda özel eğitim programlarına 
zorunlu olarak katılabilir. 

c) Çapraz Uyum Konusunda Çalışan Diğer Aktörlere Kıyasla Tarım 
Danışmanının Rolüne Açıklık Kazandırılması 

 Üye devletler ortak bir anlayışla yerinde kontrol ve danışmanlık 
hizmeti arasındaki farklar konusunda yeterince aydınlatılmalıdır. Bu 
iki kavram arasında çok açık bir ayırım olduğu vurgulanmalıdır. Her 
koşulda çiftçi kendi eylemlerinden doğan durumlara karşı 
sorumludur. 

 Danışmanlık hizmetlerinden ve ziyaret edilen çiftliklerden elde edilen 
kişisel bilgilerin denetçilere aktarılmaması konusundaki genel kural 
dikkatle sürdürülmelidir. Bu durum anonim olarak gerçekleşse dahi, 
gizlilik kuralının ihlali olacaktır. Bireysel çiftçilerin denetim bilgilerinin 
danışmanlara aktarımı da amaca zarar veren bir eylem olacak ve 
danışmana olan güvenin azalmasına yol açacaktır. Eldeki mevcut 
kanıtlar üye devletlerin bilgilerin gizliliği konusundaki bu prensipleri 
yeterince kavrayamadıklarını göstermektedir.  

 Çiftlik denetimlerinden elde edilen kümelenmiş özet bilgilerin 
danışmana sağlanması yararlı olabilir ancak yine de zorunlu olarak 
yapılmamalıdır. Eğer danışman bunu daha iyi bir hizmet vermek için 
talep ederse, denetleme kuruluşları örneğin çalışmalardan elde 
ettikleri en sık rastlanan uyum sorunları konusunda danışmana bilgi 
sağlayabilir. 

 Tarım Danışmanları, aktivitelerini çapraz uyum altında ihtiyaç 
duyulan pratikler konusunda çiftçilere yardımla sınırlandırmamalı, 
ayrıca bu mevzuatların arka planında yatan gereklilikleri ve 
felsefesini ve bunların sürdürülebilirliğe etkisini de açıklayabilmelidir. 
Bu mevzuatların arkasında yatan rasyonaliteyi anlayan bir çiftçi, 
doğal olarak bunların çiftlikte uygulanması konusunda daha hassas 
ve istekli olacaktır. 

 Ekonomik meselelerden doğanın korunmasına dair ekolojik 
uygulamalara kadar, yeni danışmanlık konuları, gelişen modern 
dünyayla birlikte ortaya çıkmaktadır ve üreticiler bunları geniş bir 
yelpazede talep etmektedir. Danışmanlar bu bağlamda ortaya çıkan 
her soruya cevap veremeyebilir, fakat iyi enforme edilmiş olmalı, 
bazı durumlarda bir pratisyen gibi davranabilmeli ve gerektiğinde 
çiftçileri başka uzman danışmanlara yönlendirebilmelidir. Örneğin; 
eğer bir çiftçi üretiminin yeniden yapılandırılmasını talep eder ve 
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tarımsal pazarlar konusunda danışmanlığa ihtiyacı olursa, tarım 
danışmanı bu konularda uzman bir servisle çiftçiyi buluşturabilir yada 
mevcut bilgi kaynağına doğru yönlendirilmesini sağlayabilir. Benzer 
bir yaklaşım organik tarım içinde tavsiye edilebilir. Örneğin; bir çiftçi 
üretim yapısının nasıl organik tarıma doğru dönüştürüleceği veya 
pazar fırsatları ve daha iyi tarım pratikleri konusunda desteğe ihtiyaç 
duyabilir. FAS koordinasyon ofisleri, danışmanlara gerekli network 
bilgilerini sağlamada önemli bir görevi üstlenmelidir. Bu konuda 
uzmanlık alanlarıyla birlikte Danışmanların iletişim bilgilerini içeren 
bir veri tabanı oluşturulabilir. 

 

d) FAS'in Desteklenmesi 

 1698/2005 no.lu topluluk mevzuatının 24. maddesinde tanımlanan 
Çiftlik Danışma Sisteminin kullanım ölçüsü kapsamı açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Bir çiftçi çiftlik danışma sistemi kullanımı 
desteğine erişebilmek için, her çapraz uyum gerekliliği hakkında 
danışmanlık hizmeti almaya mecbur değildir. Verilen destek, çiftçiler 
ve organizasyonlar için idari masrafları nisbi olarak düşürmelidir. 
Böylelikle çiftçiler danışmanlık hizmetlerindeki ödediği miktarın 
desteklenecek kısmı için hızlıca otoritelere başvurabilir ve çapraz 
uyumun tüm içeriğinin çiftliğinde uygulanmasını beklemeden 
parasını geri alabilir. Yine de koordinasyon kuruluşları ve 
Danışmanlar FAS’in ana kuruluş amacı olan çapraz uyum 
zorunlulukları konusundaki dikkatlerini muhafaza etmelidir. Bazı 
durumlarda çiftçi bu konularda yardıma ihtiyacı olduğunun farkında 
olmayabilir. 
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 Aynı zamanda, FAS in kullanım ölçüsü için, ikinci sütunda yer alan 
zorunlu iş güvenliği standartları meselesi esnek olmalı ve göreceli 
olarak bileşenlere göre sınırlandırılmalıdır. 

 Çiftlik Danışma Sisteminin kullanımına dair sıklık ölçüsü açık 
bırakılmalıdır. Üye devletler şimdiye kadar, 2007-2013 kırsal 
kalkınma periyodu boyunca 2 yada 3 danışmanlık hizmeti alımını 
planlamıştır. Çiftçiler daha fazla hizmete ihtiyaç duyabilir, bu yüzden 
bu ölçü en azından yılda bir olacak şekilde esnek bırakılmalıdır. Bu 
esneklik ve danışmanlık hizmetlerinin zorunlu kapsamı birlikte 
düşünüldüğünde, sistemin bu şekilde daha fazla amaca hizmet eden 
ve cazibeli hale dönüşeceği açıktır. Çiftçi belirlenen periyotlarda 
hizmet almak yerine gerçek bir ihtiyacı olduğunda talep ederse, 
danışmanlık hizmetinin maliyeti bir seferde hedeflenen danışmanlığı 
yerine getirmeye amaçladığı için düşürülecektir.  

 Çapraz uyumun kapsamı 2003’ten beri genişlemiştir. Ayrıca 
maliyetler yükselmiş ve FAS danışmanlık sisteminden beklentiler 
çapraz uyumun da ötesine geçmiştir. Yeni konular; iklim değişikliği, 
su meseleleri, biyoçeşitliliği korumak vb. gibidir. Üye devletler 
AB’den danışmanlık hizmetleri bütçesinin artırılmasını talep 
etmektedir. Bu artış yukarıdaki sistemin kullanım sıklığının artılması 
talebine paralel olarak gelişmiştir. Sonuç olarak çiftçiler daha sık 
danışmanlık hizmetine erişmeli ve hizmetlerin kapsamı(konu olarak) 
genişletilmelidir. Çiftçiler danışmanlık hizmeti alımı için çiftlik başına 
maksimum miktar olarak belirlenen 1500 Avro ile her yıl hizmet 
alabilir. 

 Ayrıca, FAS içerinde küçük çiftçilerin durumunu vurgulamak yararlı 
olacaktır. Küçük çiftçilerin ortak tarım politikasındaki rolü ve çapraz 
uyum konusundaki yükümlülükleri en az diğerleri kadar olmasına 
rağmen, halihazırda danışmanlık hizmetlerine erişimleri kısıtlıdır. 
Aslında yapılan öneriler bu sorunu da çözme eğilimindedir, fakat üye 
devletler danışmanlığa ihtiyacı olduğunun farkında olmayan çiftçilere 
nasıl ulaşılacağı konusunda somut çalışmalar yapmalı ve daha 
istekli olmalıdır. 

 Üye devletler aktiviteleriyle FAS’i desteklemelidir. Örneğin çiftçilere 
diğer konularla ilgili formlar gönderilirken Danışmanların bir listesi de 
gönderilebilir veya denetçiler bir sorun tespit ettiklerinde bu listeyi 
çiftçiye verebilir. Dahası, EC 73/2009 sayılı yönetmeliğin 4. maddesi 
“üye devletlerin danışmanlar listesini çiftçilere zorunlu olarak 
vermesi” yönünde değiştirilmelidir. 

e) FAS’in Yönetimi    

 Komisyon FAS yönetim otoritelerine en azından bütün çapraz uyum 
konularında olmak üzere her danışmanın temel ve sürekli hizmet içi 
eğitime tabi tutulmasını şiddetle tavsiye etmektedir. Bu eğitimler 
çiftçinin aktüel zorunlulukları, ve zorunlulukların arka planını 
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muhakkak içermelidir. Eğitim özellikle iklim değişikliği gibi yeni 
alanlarda bilhassa gereklidir. 

 Üye devletler danışmanlık, bilgi, yayım servisleri ve araştırma gibi 
farklı enstrümanlar arasında her birinin özgünlüğünü bozmadan 
entegre ederek bir sinerji yaratmalıdır. Çapraz uyumun yürütülmesi 
konusunda danışmanlardan gelen genel bilgiler(bireysel çiftlik 
bilgileri değil), çapraz uyumu veya FAS’i yönetmekle sorumlu 
otoritenin de ilgi alanında olabilir. Bu yüzden, Danışmanlar, FAS 
Koordinasyon Kuruluşları ve Çapraz Uyum Yönetim Otoriteleri 
sahadan elde ettikleri deneyimleri paylaşmalıdır. Bunun için yılda 
belli dönemlerde yapılan bilgi değişim günleri tertip edilebilir. 

 Sütunlar arasında tutarlılığı sağlayabilmek için, ikinci sütun için 
uygulanan “tarım danışmanlarının uygun personel kalifikasyonu” 
prensibi birinci sütuna genişletilmelidir. 

 Komisyon artık daha fazla yönetim maliyeti artışına kaynak ayırmak 
istememektedir. Koordinasyon kuruluşlarının görevi; özellikle FAS’in 
geleceği ve 2013 sonrası FAS ölçüleri konusunda strateji belirlemek 
üzere, çalışan sistemi izlemek ve değerlendirmektir. Bu 
değerlendirmeler gereksiz veri değişimini hedef almamalı ve 
maliyetleri yükseltmemelidir. Değerlendirmenin en önemli tarafı, 
verilen danışmanlık kalite ve kantitesini ölçerek(aslında çiftçinin 
hizmetten duyduğu memnuniyet düzeyi) tüm FAS sisteminin gerçek 
etkinliğini belirlemektir. 

Bu bölümde anlatılanlara bakılarak FAS'in Ortak Tarım Politikasının 
başarılı bir şekilde yürütülmesinde en temel araçlardan biri olduğu sonucuna 
varılabilir. Çiftçiler; genel olarak çevre, gıda güvenirliliği, hayvan ve bitki sağlığı 
konularında AB mevzuatına uyum hususunda desteklenmektedir. Bu konularda 
çitçileri destekleyerek FAS, bazı destek ödemesi kayıplarının önüne geçmeyi 
amaçlamaktadır. Desteklere erişebilen bir çiftçi, muhtemelen kendi çapraz 
uyum gerekliliklerini daha iyi anlamış ve uygulamaya hazır hale gelmiş 
demektir.  

Danışmanlık servisleri, elbette ki birçok Avrupa Ülkesi için yeni bir 
kavram değildir fakat ortak bir anlayışa yeni yeni geçilmektedir. Bu şekilde üye 
devletleri FAS sistemi kurmaya ve işletmeye yönlendirerek daha kapsayıcı bir 
anlayış benimsetilmeye çalışılmaktadır. Şimdiye kadar yapılan değerlendirme 
çalışmaları FAS sisteminin ve bileşenlerinin topluluk kurallarının çiftçiler 
tarafından anlaşılmasında önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir. 

Başlangıç fazı özellikle geçmişte Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri 
deneyimine sahip olmayan ülkeler için önemli bir çabayı gerektirmiştir. Diğer 
ülkeler; sistemi kurmak, mevcut bileşenleri reorganize etmek ve çiftçilere pratik 
sorular üzerine danışmanlık sağlayabilecek tek bir kontakt noktası sağlamak 
üzerinde efor sarfetmiştir. 

Hepsinden önemlisi, çözülmesi gereken yeni meselelerin ortaya çıkışıyla, 
danışmanlık hizmetlerinden beklentiler 2003 politika reformundan beri sürekli 
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artmaktadır. Bu sebeple FAS, çapraz uyum gerekliliklerinin de ötesine geçerek, 
bu yeni sıkıntılara çare getirebilecek şekilde geliştirilmelidir. Bu bölümde 
anlatılan ve AB'deki değerlendirme çalışmalarından elde edilen tavsiyeler 
dikkatlice ele alınmalı ve iyileştirmelere temel oluşturmalıdır. 
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