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YAYIM KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
İnsanların yaklaşık 10 000 yıldır bitkisel ve hayvansal üretimde bulundukları bilinmektedir. Bu
süre boyunca insanların sürekli olarak yeni teknolojiler geliştirmiş, sonuçlarının değerlendirmiş ve
öğrendiklerini toplumun diğer bireyleri ile paylaşmışlardır. Bu paylaşım sözlü iletişim ve uygulamalı
gösterim yöntemleri ile gerçekleşirken yazının icat edilmesi ile daha kalıcı bir yapıya kavuşmuştur.
Antik Mısır, Mezopotamya ve Çin’deki tarımsal uygulamalar hakkındat 3000 yıl öncesine ait belgeler
bulunmaktadır. (Trager,1996)
İlk yayım faaliyetinin ilk olarak nerede ve kimin tarafından gerçekleştirildiği bilinmemektedir.
Ancak Çinli devlet yöneticilerinin 2000 yıl önce tarımsal üretime ait pratik bilgileri derleyip yazılı
hale getirdikleri ve çiftçilere ulaştırdıkları bilinmektedir. Örneğin M.Ö 800’ lü yıllarda, Zhou
Hanedanı döneminde çiftçilere ekim nöbeti ve drenaj konularında eğitim verilmiştir. Aynı dönemde,
çiftçilere, alet ve ekipmanlar kiralanmış, tahıl depoları inşa edilmiş ve açlık dönemlerinde buralarda
depolanan ürünler bedava dağıtılmıştır. (Trager,1996)
Modern yayım hizmetinin ortaya çıkışına neden olan olay 19. yüzyılın ortasında İrlanda’da
yaşanan açlık felaketidir. 1845-1851 yılları arasında, İrlanda’da patates üretim miktarı bir mantar
hastalığı nedeniyle birdenbire büyük bir açlık ortaya çıktı. Bu durum karşısında hükümet “uygulama
eğitmenlerini” (practical instructors) kırsal alanda dolaşarak çiftçilere alternatif ürünlerin nasıl
yetiştirileceğini öğretme görevini verdi. Bu uygulama Almanya tarafından da benimsendi ve kendi
“gezici eğitmenler” sistemini oluşturdular. !9. yüzyılın sonuna kadar bu uygulama Danimarka,
Hollanda, İtalya ve Fransa’ya kadar yayıldı. (Jones ve . and Garforth, 1997)
“Universite Yayımı” kavramı (university extension) ilk kez 1867 yılında Cambridge ve Oxford
üniversiteleri tarafından, üniversite kampüsü dışında yapılan eğitim çalışmalarının karşılığı olarak
kullanılmıştır. Üniversite dışında gerçekleştirilen ilk eğitim çalışmaları tarım dışı konularda
gerçekleştirilmiştir. 20. yüzyılın başında ABD’de kolejlerin tarım fuarlarında demostrasyonlar
düzenleyip çiftçi kulüpleri üyelerine eğitim vermeye başlamaları ile birlikte günümüzdeki anlamıyla
“yayım hizmeti” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. (Jones ve Garforth, 1997)
“Yayım” (extension) kelimesi ilk kez, 19. yüzyılın ikinci yarısında, İngiltere’de yetişkin eğitimi
programları anlamında kullanılmıştır. Bu programlar, üniversitede yapılan çalışmaların sonuçlarının
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programlardır. Yayım terimi daha sonra ABD’de de benimsenen bir terim olurken, 20. yüzyılın
başında İngiltere’de “Yayım” Terimi yerine “Danışmanlık Hizmeti”(Advisory Service) terimi
kullanılmaya başlanmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde, aynı veya benzer anlamda kullanılan çok
sayıda kelime kullanılmaktadır. (Jones ve . and Garforth, 1997)



Arapça: Al-Ershad (“Rehberlik”)



Hollanda: Voorlichting (“Yolu aydınlatmak”)



Almanca: Beratung (“Danışmanlık işi)advisory work”)



Fransızca: Vulgarisation (“Yaygınlaştırmak”)



İspanyolca: Capacitación (“Eğitim” "Kapasite Oluşturma")



Thai, Lao: Song-Suem (“Desteklemek”)



Pers: Tarvij & Gostaresh (“Desteklemek ve Yaymak”) (Swanson 2008)
Dünya'da pek çok ülkede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, tarımsal kalkınma hükümetlerin en
önemli görevlerinden biridir. Tarımsal kalkınma ise üretim kaynaklarının verimli ve etkin kullanımını
gerektirmektedir. Arazi (doğal kaynaklar), insangücü (işgücü ve müteşebbis) ve sermaye olarak
klasik biçimde sınıflandırılan üretim faktörleri arasında en önemlisi insandır. (Cinemre v.d. 1995)
Tarımsal gelişmenin odağında daima insanın bilgiyi geliştirme, işleme, yayma, paylaşma ve
kullanımındaki etkinliği vardır. Bugün tarım, bilgiye dayalı niteliğini giderek artırmakta, insanın
yalnız çevre koşullarına değil, doğrudan biyolojik materyale müdahalesini de kapsamına almaya
çalışmaktadır. Artık bilginin temel kaynağı çiftçinin tarlası değil, profesyonel araştırıcıların yürüttüğü
bilimsel çalışmalardır. Tarımla ilgili bilgilerin çiftçilere iletilmesi ve öğretilmesi için çok sayıdaki ve
kademedeki örgün eğitim kurumlarì yanında , çok geniş yaygın eğitim, bilgilendirme, danışmanlık
hizmetleri yürütülmektedir (Taluğ 1994).
Tarımsal yayım; kırsal alanda yaşayan halkın yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde yararlı

olacak bilgileri insanlara iletme ve bunları kendi yaşamalarında etkili biçimde kullanabilmeleri için
gerekli olan bilgi, tutum ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan okul dışı bir
eğitim sistemi veya eğitimsel süreçtir.
Bazıları tarımsal yayımı, teknoloji terimi ile eşdeğer tutma, aynı görme eğilimindedir. Bu doğru
değildir, çünkü teknoloji transferi, girdi temini ve diğer tarımsal hizmetleri de kapsar. Bunun yanı sıra,
yayım çiftçilere işletmecilik karar-verme becerilerini de öğretme gereksinmesini duyar, yeni teknoloji
ortaya çıktıkça çiftçilerin işletmecilik ve karar verme beceri ve bilgilerine olan gereksinmeleri (talebi)
daha da artmaktadır. Yayım eğitimi ile çiftçinin; kendi sorunlarını algılayabilmesi , alternatif çözüm
seçeneklerinden kendi koşullarına uygun olanı seçmesi ve en sonunda da sorun çözme becerisi
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yayım eğitiminin bu değişen rolü; yayım elemanının salt bilgi
transferini yerine getiren kişi konumundan, kırsal nüfus ile etkin bir öğrenme / öğretme ortamını
oluşturan kişi konumuna getirmektedir. (Özkaya 1996).
Tarımsal yayım, evrensel düzeyde incelendiğinde, bu hizmetin hem kamu ve hem de özel kesim
tarfından yürütülmekte olduğu görülse de; tarımsal yayım örgütlerinin genellikle kamu kurumları

niteliğinde oldukları, başka bir anlatımla yayım hizmetlerinin genellikle kamu kesimince
örgütlendirildiği ve yürütüldüğü söylenebilir.
Yayım, ya da bazen denildiği gibi okul dışı eğitim, halk sağlığı, aile planlaması veya toplum
kalkınması gibi tarım dışı alanlarda da etkin bir araç olarak kullanılabilmektedir. Başka bir
anlatımla; farklı insan gruplarına farklı mesajlarla ulaşmada değişik organizasyonlar yayımı başarılı
bir biçimde kullanılabilmektedir.
Tarımsal yayım temelde bir eğitim faaliyetidir. Tarımsal yayım hizmeti kırsal nüfusun bilgi, deneyim,
uygulama ve tutumları üzerinde değişiklik yaratmayı amaçlayan bir eğitim faaliyetidir (Watts 1984).
Yayım eğitiminde en önemli amaç davranış değişikliği yaratmaktır. Üreticilerin kendi yaşamlarında etkin
biçimde kullanabilecekleri yararlı bilgi ve tekniklerin üreticilere iletilmesi ancak bu bilginin uygulamaya
dönüşmesi ile anlam kazanacaktır.
Okul dışı bir eğitim hizmeti olan tarımsal yayımın temel olarak iki boyutu vardır. Bunlar;
- İletişim boyutu
- Eğitim boyutu'dur.

Çizelge1. Okul Eğitimi ile Yayım Eğitimi Arasındaki Farklılıklar (Ceylan, 2005)
Okul Eğitimi

Yayım Eğitimi

1. Öğretmen teorik bilgiden pratiğe doğru

1. Öğretmen ( Yayım Elemanı )pratik bilgi
ile başlar, gerekirse daha sonra teorik bilgi

bir yol izler.
2. Öğrenciler konular üzerine çalışır.
3. Öğrenciler, kendilerine verilen belirli bir
içeriği kabul etmek zorundadır.

verebilir..
2. Çiftçiler sorunlar üzerinde çalışır.
3. Belirli bir çalışma süresi veya içerik

4. Otorite öğretmendir.

yoktur. Çiftçiler, içeriğin oluşumuna

5. Derslere devam etme zorunluluğu vardır.

yardımcı olur.

6. Öğretmen öğrencilere talimat verir.

4. Otorite çiftçiler ile paylaşılır.

7. Eğitim sadece öğretmenle verilir.

5. Katılım isteğe bağlıdır.

8. Bilgi akışı yukarıdan aşağıya doğrudur.

6. Yayım Elemanı hem öğrenir hem de

9. Öğrenciler oldukça homojen bir gruptur.
10. Değişmez kurallar vardır.
11. Önceden belirlenmiş / planlanmış bir
program uygulanır.

öğretir.
7. Eğitim yerel liderler aracılığıyla da
verilebilir.
8. Bilgi akışı çoğunlukla yataydır.

12. Teorik bilgi ağırlıklıdır..

9. Çiftçiler oldukça heterojen bir gruptur.
10. Esnek bir yapısı vardır.
11. Çiftçilerin ve yerel halkın ilgi ve
ihtiyaçlarını esas alan programlar
uygulanır.
12. Yaşana problemlere acil çözümler
üretmek amacıyla pratik bilgilere yer
verilir.

İletişim boyutu tarımsal yayım, çiftçi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla olan karşılıklı veya tek yönlü
ilişkileri ve bilgi akışını sağlar.
Eğitim boyutu ise, aktarılan bilgilerin üreticilerin kendi yaşam pratiklerinde kullanılmasını sağlamaya
yönelik becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
TARIMSAL YAYIMDA TEMEL İLKELER
Tarımsal yayımda her zaman gözönünde tutulması gereken bazı ilkeler vardır. Bu ilkeleri, farklı
kaynaklarda, farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bütün bu sınıflandırmalarda ortak olan özellikler 5
grup altında toplanabilir. Tarımsal yayımın “temel ilkeleri” olarak adlandırlabileceğimiz beş ilkenin
dışında başka ilkelerinde varlığı ve bunların kendi aralarında da ilişkili olabilecekleri unutulmamalıdır.

Tarımsal yayımın temel ilkeleri şunlardır; 1- Mevcut duruma dayanma 2- Gönüllüklük 3- Duyulan
gereksinmelerden başlama 4- Demokratiklik 5- Ulusal politkaya uygunluk ve bütünlük
Mevcut Duruma Dayanma İlkesi
Tarımsal yayım toplumdaki dinamik güçleri kullanarak sosyo-ekonomik ve kültürel bakımdan olumlu
değişimler ortaya çıkarmayı amaçlar. Bu amaca ulaşmak için öncelikle toplumun soyo-ekonomik
özelliklerinin saptanması gereklidir

(Özçatalbaş ve Gürgen 1998). Tarımsal yayım çalışmalarında

öncelikle ele alınan toplumun içinde bulunduğu ortam nesnel verilerle saptanmalı ve değerlendirilmelidir.
Yayım çalışmalarına başlayabilmek için, mevcut sorunlar, sosyal varlığın onlara karşı tutumu, bunları
doğuran ya da etkileyen nedenler bilinmelidir.
Yayım hizmeti, çiftçilerin içinde bulundukları mevcut durumu, arazi, işgücü, sermaye kaynaklarını
dikkate almalıdır. Yayım faaliyeti, toplumsal davranışlara ve geleneklere, yerel anlayışlara uygun olduğu
takdirde, başarı şansı artar. Çiftçi şartlarına uymayan yayım önerilerinin uygulanma şansı yoktur, bu
önerilerin toplumda benimsenmesi de mümkün olmaz.
Yayım çalışmalarına, kırsal toplumun gereksinmelerinden başlanılmalı ve program, ortaya
çıkabilecek yeni gereksinmeleri dikkate alacak şekilde esnek tutulmalıdır. Toplumun mevcut problemleri
dikkate alınırken öncelik, kısa zamanda çözüm alınabilecek ve çözümü daha kolay olan problemlere
verilmelidir. Bu sayede toplumun ihtiyaçları daha kısa zamanda karşılanacak ve yayım faaliyetleri için bir
güven ortamı kurulmuş olacaktır. Bundan sonra daha karmaşık ihtiyaçların giderilmesi kolaylaşmış olur
(Cinemre ve Demiryürek 2005).
Tarımsal yayım sorun sahibinin içinde bulunduğu düzeyden işe başlamalı ve onun ortamı ve
olanaklarıyla uyumlu çalışmalar düzenlemelidir.

Süt sığırıcılığı yapan işletmelerde süt sağım makinesi kullanımı ile ilgili yapılan bir
çalışmada, süt sağım makinesini ile hijyenik bir ortamda süt sağımı yapılacağını üreticilerin çok
iyi bilmelerine karşılık, süt sağım makinesine sahip olmamaları nedeni ile yayım faaliyetlerine
katılmadıkları görülmüştür

Gönüllülük İlkesi (kendi kendine yardım)
Bu ilke tarımsal yayımın temel felsefesi olan kendi kendine yardımın bir uzantısıdır. Yayımda amaç
ele alınan birey ya da topluluğun kendi sorunlarını çözümlemek için eyleme geçirilmesi, bir davranış
değişikliği yaratmaktır.

Yayım faaliyetleri, çiftçilerin işini yapmak değil, çiftçilere yardımcı olmaktır. Bu yardım, çiftçilere,
kendi sorunlarını ancak kendilerinin çözebileceği bilincini yerleştirmekle olur. Sorun sahibi çiftçi, çeşitli
sebepler ileri sürerek sorununu çözmek istemiyorsa onu buna zorlamak yayımın felsefesine ters düşer
(Cinemre ve Demiryürek 2005).
Tarımsal yayım sorun sahibinin, sorununu kendisinin çözümlemesi için yardımcı bir çalışma
olduğuna göre, gönüllülük ilkesi vazgeçilmez bir sorundur. Okul dışı bir eğitim çalışması sadece
gönüllülük ilkesine dayanır. Zorlamaya dayanan bir çalışma eğitim çalışması olmaz.
Duyulan Gereksinmelerden İşe Başlama İlkesi
Bu ilkeyi açıklayabilmek için gereksinimleri “duyulan” ve “henüz duyulmayan” gereksinmeler olarak
değerlendirmek gerekir. Duyulan gereksinmeler kişilerin ya da toplulukların belli bir zamanda sıkıntısını
duydukları, çözümünü istedikleri gereksinmelerdir. Ancak, aynı birey ya da topluluk yine aynı zamanda
bazı gereksinmeleri olmasına karşılık bunları duymuyor olabilir. İşte henüz farkında olmayan
gereksinmelere “duyulmayan” gereksinmeler denilir. Bu ayrımda gereksinmenin önemi ve şiddeti söz
konusu değildir, ayrım yalnızca kişi ya da toplulukların kendi gereksinmelerine karşı tavrını
yansıtmaktadır.
Hazırlanan yayım programları kişilerin ya da toplulukların sorunlarını çözücü ihtiyaçlarını giderici,
beklentilerini bir ölçüde karşılayıcı olmalıdır. Bu özellikleri taşımayan yayım çalışmalarının başarılı
olabilmesi pek mümkün değildir (Özçatalbaş ve Gürgen 1998). Tarımsal yayım çalışmalarında henüz
duyulmayan gereksinimlerin ortaya çıkartılıp, bunlarında duyulur hale getirilmesi amaçlanmasına karşın
çalışmaların duyulan gereksinimlerden başlamasının büyük önemi vardır. Çünkü gönüllülük ilkesine
dayanan yayım çalışmaları kişilerin ya da toplumların henüz duymadıkları bir gereksinmenin
giderilebilmesi için eyleme geçirilmesi bir oranda olanaksızdır.
Bu örnek olayda da görüldüğü gibi planlanan faaliyetin üreticilerin ortak ihtiyaçlarını ne ölçüde
karşılayabileceği üzerinde durulmalıdır. Söz konusu üreticilerin öncelikle içme suyu ile ilgili sorunlarının
çözülmesi gerekirdi. Daha sonra ise bu kimselerin aldıkları krediyi amacına uygun kullanmaları
beklenebilirdi. Bu nedenle üreticilerin ihtiyaçları çok iyi belirlenmelidir. Yapılacak faaliyetlerin onların
çıkarlarını gözettiği ve koruduğu konuları üzerinde titizlikle durulmalı ve bu onlara hissettirilmelidir
(Özçatalbaş ve Gürgen 1998).

Demokratiklik İlkesi
Yayım faaliyetlerine plânlama aşamasından başlayarak her safhada halkın katkısının sağlanması ve
yayım faaliyetlerinin demokratik bir anlayışla yürütülmesi son derece önemlidir. Ancak bu sayede yayım
çalışması, ele alınan bölgede hedeflenen kitleye ulaşabilir ve sorumlulukların paylaşılması mümkün olur.
Yayım faaliyetinin başarısı, yayım faaliyetinin hedef aldığı bireylerin önemli kararları kendilerinin
verdiklerine ve işlerin kendilerince yürütüldüğüne inandıkları ölçüde artar. Yayım eğitimi, programa
katılan herkese eşit imkânlar sağlamalıdır. Birçok ülke, tarım sektörünün kalkındırılması çabaları içinde
halkın katılımına büyük önem vermektedirler. Örneğin İrlanda’da uygulanmakta olan LEADER
programında, çiftçilerin deneyimleri ile tarıma hizmet veren ticari kuruluşların girişimcilik tecrübeleri
birleştirilmeye gayret edilmektedir. Bu program, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup,
ülkenin tarım arazisinin %61’ini ve nüfusun %30’unu kapsayan geniş bir programdır. Çiftçiler, programa
yaptıkları projelerle aktif olarak katılmaktadırlar. Böylece halkın kalkınma projelerine gerçek anlamda
katılımı sağlanmış olmaktadır (Cinemre ve Demiryürek 2005).
Demokratik öğenin diğer görünümleri olarak şunlar sayılabilir. Ele alınan coğrafi bölgede yayım
programına katılma arzusu duyan herkes kapsam içine alınmalıdır. Eğitim programlarında katılanlara eşit
olanak sağlanmalıdır. Devletin herhangi bir şekilde maddi katkısı söz konusu ise belli ölçütlere giren
kişiler arasında ayrıcalıklar yaratılmamalıdır.
Ulusal Politikaya Uygunluk ve Bütünlük İlkesi
Tarımsal yayım çalışmalarına ulusal politika yön vermelidir. Ulusal politikanın yerel alanda
uygulanması görevini tarımsal yayım yüklenmektedir. Örneğin, ulusal tarım politikasında buğday ekim
alanlarına göreli olarak pamuk ekim alanlarının yer alması bir seçme ise bu seçme yayım programlarına
ışık tutar. Yine, ulusal tarım politikası belli bitkilerin kendi ekolojilerinin dışına taştıklarını ve bunun
ulusal açıdan zararlı olduğunu saptamıış ise, o bölgelerde tarımsal yayımcıların bu eğilimi önleyecek
doğrultuda çalışma yapmaları gerekmektedir.
Ulusal

politikanın

uygulanmasındaki

görevi

yanında

tarımsal

yayım

bu

politikanın

biçimlendirilmesine de yardımcı olmalıdır. Ulusal tarım politikasının görevi, tarımsal gelişmenin yönlerini
belirlemek, gelişme için amaçlar saptamak, bu amaçlara ulaşmadaki araçları ortaya koymak, gelişmeyi
sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek ayrıca gerekli yasa ve yönetmelikleri hazırlamaktır. Bütün
bunların yapılabilmesi için halkın mevcut düzeyi, değerleri, eğilimleri ve görüşleri bilinmelidir. İşte bu
bilgilerin sağlanmasında toplumun içinde çalışan yayım elemanları büyük katkıda bulunurlar.

Tarımsal yayım çalışmaları birbirlerinden bağımsız ve kopuk olamazlar. Bunlar daima bir ulusal
politikanın yönlendirdiği doğrultuda ve birbirleriyle bütünlenmiş olmalıdırlar. Bir köy/mahale yayım
programı ilçe yayım programının, ilçe yayım programları ise il ya da bölge yayım programlarının bir
uzantısıdır. Ulusal politika ise her düzeydeki programlara yön vermelidir.

TARIMSAL YAYIMDA BİLGİ AKIŞ SÜRECİ
Tarımsal yayım, kalkınmayı destekleyen unsurlardan biri olmakla birlikte tarımsal araştırma hizmetlerinin
kalitesine bağlı olarak etkinliğini artırır.
Tarımsal yayım hizmetinin ana işlevi araştırma kuruluşları tarafından üretilen yeni teknolojilere ve
yöntemlere ait bilgileri üreticilere iletmektir. Diğer yandan üreticilerin üretim faaliyetleri sırasında
karşılaştıkları sorunlar ve diğer gereksinimleri konusunda elde edilen bilgiler araştırma kuruluşlarına
tarımsal yayım kuruluşları tarafından aktarılır. Bu bilgiler araştırma kuruluşlarının hem önceki
çalışmalarının uygulamadaki sonuçları hakkında bilgilendirilmesine ve hem de ileriki dönemlerde
araştırma kuruluşlarının hangi alanlarda çalışmalar yapmaları gerektiği konusunda yardımcı olmaktadır.
Bu bilgi akış sürecinde tarımsal yayım ise bir köprü görevini üstlenmiş olmaktadır.

ARAŞTIRMA

YAYIM

ÇİFTÇİ

Şekil 1: Yayım, araştırma ve çiftçi arasındaki ilişki
Araştırma, yayım ve çiftçi grupları arasındaki uyum ve herbirinin özellikleri sistemin başarısını etkileyen
unsurlardır.
Yeniliklerin çiftçilere nasıl aktarılacağı, teknolojinin götürüleceği hedef kitlenin seçilmesi,
götürülmek istenen yeniliklerin uygun forma dönüştürülmesi, tarımsal yayım kuruluşlarının
verimli çalışır hale getirilmesi, tarımsal yayım ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi gibi
çeşitli konular tarımsal bilgi ve teknoloji akış sisteminde etkinliğin artırılması için çözümü aranan
sorunlardır (Röling 1990). Özellikle etkinliğin artırılmasında kimi sınırlamaların en aza indirilmesi veya
ortadan kaldırılması üzerinde önemle durulmaktadır. Ulusal düzeyde tarım politikasını belirleyenlere
somut öneriler götürülmesi, yayımcı araştırıcı, çiftçi örgütleri, özel teşebbüs gibi birimlerin birlikte
uyumlu olarak çalışmaları sistemin başarısını doğrudan etkileyebilmektedir.

TARIMSAL YAYIMIN YÜRÜTÜCÜLERİ
Tarımsal yayım faaliyetleri çeşitli kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir. Genel olarak
Türkiye’de yayım faaliyetleri veriliş biçimi ve veren organlar açısından 2 gruba ayrılabilir;
A-) Kamu tarafından verilen yayım hizmetleri
B-) Özel Kuruluşlar tarafından verilen yayım hizmeti
1- Yayım yan işi olanlar
a-) Tarıma girdi satan firmaların yaptığı yayım çalışmaları
b-) Tarımsal ürün alanların yayım çalışmaları
2- Esas işi yayım olanlar (danışmanlık)
3- Kar amacı taşımayan yayım çalışmaları
a-) Sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, vakıflar
b-) Çiftçi örgütleri
Kamu tarafından verilen yayım hizmetleri: Resmi organlar tarafından verilen yayım hizmetleridir. En
belirgin özellikleri genellikle finansmanın %100’ünün kamu fonlarından karşılanması ve yayımcıların
devlet memurları olmasıdır. Ülkemizde kamu tarımsal yayım çalışmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
bünyesinde yürütülmektedir.
Tarıma girdi satan firmaların yaptığı yayım: Özel tarımsal girdi satan firmaların verdiği satış sonrası
destek hizmetlerini içerir. Çiftçilerin problemleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir hizmet verildiği için
oldukça etkilidir. Özellikle tohum, ilaç ve makine satan firmaların istihdam ettikleri satış yada müşteri
temsilcileri bu hizmeti yerine getirmektedir. Bu hizmetler genellikle ücretsiz olmasına karşın, verilen
hizmetin bedeli satılan girdinin fiyatına eklenmektedir.
Tarımsal ürün alanların yayım çalışmaları: (sözleşmeli tarım) Üretilen ürünleri işleyerek satan
firmaların çiftçiden satın aldıkları ham ürünlerin işlenebilir, kaliteli ve sağlıklı olması için verdikleri
hizmetleri içerir. Bu firmalar genellikle işleme tesisine yakın olan civardaki üreticilerle anlaşmalar
yaparak, ham ürünleri henüz ekilmeden satın almakta böylece girdi ham maddesini garanti altına
almaktadır. Buna karşılık çiftçiler de ürün satışlarını garanti altına almaktadır. Bu tür firmalar anlaştığı
çiftçilere tohum, ilaç vs gibi üretim girdilerini sağlayabildikleri gibi üretim sırasında gerekli tüm
teknik desteği ve danışmanlık hizmetlerini de vermektedir.
Özel danışmanlık: Çiftçilere tarımsal konularda ve özellikle üretim sırasında teknik danışmanlık yapan
ve bunun karşılığında belirli bir ücret alan kişilerdir. Özel danışmanlara ülkemizin güney, batı ve

güneydoğu kısımlarında üretim yapılan bölgelerde rastlanmaktadır. Özellikle pamuk, narenciye ve
sera üretiminde özel danışmanlardan yararlanılmaktadır. Danışmanların bu yayım hizmetini
verebilmeleri için çok iyi eğitim almış olmaları ve çalıştıkları bölgenin özelliklerini çok iyi bilmeleri
gerekmektedir.
Sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, vakıflar: Kar amacı gütmeden çiftçi kesimine yayım
hizmetleri götüren vakıflar aracılığı ile yapılan yayım hizmetidir.
Çiftçi örgütleri tarafından verilen yayım hizmetleri: Çiftçilerin kendi kurdukları ve gene kendileri
tarafından yönetilen örgütleri vasıtasıyla yapılan yayım hizmetleridir. Kar amacı gütmemesi ve temsil
ettiği kesime hizmet götürmek amacıyla kurulması nedenleriyle, tamamen probleme yönelik yayım
hizmeti götürürler. Bu da hizmetin etkinliğini artırmaktadır. Ayrıca maliyetin tamamının yada bir
bölümünün bu örgütler tarafından sağlanıyor olması kamu fonlarının başka alanlara kaydırılmasını
sağladığından en yaygın biçimde tercih edilen yayım biçimidir. Ülkemizde Ziraat Odaları gerek
kanunla kendisine verilmiş olan görevler ve gerekse ülke çapında her ilçede teşkilatlanması
yönlerinden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan sonra tarımsal yayım hizmetleri verebilecek ve
böylece Bakanlığın bu alandaki yükünü hafifletebilecek en uygun çiftçi örgütü olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Danışmanlık grubunun gerçekleştirdiği faaliyetlerin çoğu doğrudan danışman tarafından yapılan
faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetler aynı zamanda danışmanın görev ve sorumluluklarını içermektedir.
Danışmanlık grubundan faydalanan üreticilerle birlikte yapılan uzun tartışma ve incelemelerden sonra,
danışmanlık gruplarına, 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre danışmanlık dernekleri olarak yasal
statü kazandırılmıştır.
Bir üreticinin danışmanlık derneklerine üye olabilmesi için bazı ön şartlara sahip olması
gerekmektedir. En önemli şartlar; asıl gelirin tarımdan sağlanıyor olması ve aylık aidatları ödemeye
razı olunmasıdır. Bunların yanın sıra kayıt tutmaya razı olması ve politik amaç taşımaması üreticinin
danışmanlık derneklerine üye olabilmesi için gerekli olan şartlardır. Üyelik tamamen gönüllüdür.
Ancak bir dernek danışmanının hizmet götüreceği üye sayısı sınırlıdır. Bu nedenle dernek
danışmanının çalışma kapasitesine bağlı olarak ideal rakam 80-120 arasındadır.
Dernekler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler daha çok grupsal faaliyetleri içerir. Üreticiler arasında
bilgi alış-veriş toplantıları, tarla günleri, demonstrasyonlar, teknik geziler, seminer ve sempozyumlar,
resmi makam ziyaretleri gibi aktiviteler dernek tarafından organize edilir ve uygulanır.

Türkiye tarımına 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren giren Önder Çiftçi Projesi gerek
uygulandığı bölgede ve gerekse tüm yurt çapında bazı kavramların yeniden düzenlenmesine ve
tanımlanmasına ortam hazırlamıştır. Bu kavramların başında Tarımsal Yayım kavramı gelmektedir.
Önder Çiftçi Projesiyle ülkemizde adı ilk kez duyulmaya başlanan Tarımsal Danışmanlık kavramı bu
projenin ruhunu oluşturmaktadır. Tarımsal Danışmanlık sisteminin içinde eğitim boyutu ön planda
olmamasına rağmen ülkemizdeki üreticilerin mesleki eğitim seviyesi göz önüne alındığında bu boyut
her zaman ön planda tutulmuştur. Bunun yanında örgütlenmenin önemi üreticiler tarafından çok iyi
anlaşılmıştır.

TARIMSAL YAYIM PROGRAMLARININ KONULARI
Daha önce de değinildiği gibi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde temel hedef, önemli tarım
ürünlerinin yetiştirilmesi ile ilgili teknoloji transferinde bulunmak ve çiftçilerin ve kırsal alanda
yaşayanlara gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. (İnsan kaynagını geliştirme). Böylece çiftçiler
iltemeleri için en uygun bitkisel ve hayvansal üretim kombinasyonunu seçebilecek, en etkin üretim
kararlarını alabilecek, kırsal alanda gıda güvenliğini sağlayabilecek ve aile gelirini artırabileceklerdir.
Gelirin artması ile yaşam kalitelerinde de bir artış ortaya çıkacaktır. (Swanson 2008)
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği alanlar aşağıda sunulmaktadır.

1) Teknoloji Transferi
Tarımsal yayımın teknoloji transferinde rol almaya başlaması, gelişmekte olan ülkelerin “Yeşil
Devrim” olarak adlandırılan dönemde, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar
kapsamında olmuştur. Başlangıçta kamu kuruluşlarınını önderliğinde yürütülen bu çalışmalar, zamanla
özel sektör kuruluşlarının bu alanda faaliyete geçmeleri ile birlikte özel sektör kuruluşları gerek tarım
teknolojilerinin geliştirilmesinde ve gerekse bu teknolojilere ait bilginin transferinde önemli rol
oynamaya başlamışlardır. (Swanson 2008)
Genetik Teknolojileri: Yeni ürün çeşitleri ve melezleri gibi genetik teknolojisi ürünleri 20.
yüzyılın büyük bir bölümünde kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş veya desteklenmiştir.
Biyoteknoloji araştırmalarının başlaması ile birlikte çok sayıda yeni ürün çeşidi ve melezleri
geliştirilmiş ve bunlar günümüzde kişiye veya kuruluşa ait özel bir ürün niteliği taşımaktadırlar.
(Swanson 2008)
Üretim Yönetimi Teknolojileri; uygun maliyetli üretim yapabilmek için gerekli çok sayıda üetim
bilgilerini ( ürün çeşidi, gübreleme, hayvan belseme v.b) kapsamaktadır.(Swanson 2008)
Tarımsal yayımın en fazla üzerinde durulan konularıdır. Çünkü tarımsal kalkınma programlarında öncelik
tarımsal üretimin artırılmasına verilmektedir. Bu nedenle tarımsal yayımın öncelikli hedefi

üretim

tekniğinde gelişmelerin sağlanmasıdır. Üretim tekniğinin geliştirilmesi, birim alandan daha yüksek üretim
değeri elde etmeye olanak sağlayan geliştirilmiş girdilerin kullanılması ile sağlanabilir. Üretim sürecinde
daha yüksek verim veren tohumluk çeşitlerinin veya hasat kayıplarını azaltan gelişmiş hasat makinalarının
kullanımı; üretim tekniğinin geliştirilmesine yönelik girişimlere örnek olarak gösterilebilir.
Üretim tekniğinin geliştirilmesine yönelik konularda ele alınan üretim tekniğinin tek başına üretim artışı
sağlamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Daha yüksek verim sağlayan bir tohumluk çeşidinden
beklenen faydanın elde edilebilmesi; sözkonusu tohumluğun kullanılmasının yanısıra gübreleme, sulama,
mücadele gibi verim üzerinde etkili olan diğer yetiştiricilik yöntemlerinin de gereğince uygulanması
gerekmektedir. Diğer koşullar yerine getirilmeden elde edilen olumsuz sonucun doğrudan örneğin

yeni kullanılmaya başlanan tohumluğa yüklenmesi yanlış bir tutum olacaktır. Bu nedenle herhangi
bir teknolojinin iyi sonuç vermesi için diğer teknolojilerle veya bilgilerle birlikte yürütülmesi
gerekir. Yayım önerileri tüm bu unsurları kapsayan "üretim paketleri" şeklinde üreticiye götürülmelidir.
Tarım Kimyasalları: Tarımsal üretimde bitki koruma alanında kullanılan yabancı ot ve zararlı
böceklere karşı kullanılan ilaçlar bu grupta yer alır. .(Swanson 2008)
Tarımsal Mekanizasyon Teknolojileri, bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan tüm mekanik
teknolojilerinin ( traktörler, ekim ve hasat makineleri v.b) yanı sıra sulama ve hasat sonrası
teknolojilerini kapsar.(Swanson 2008)
Bilgi Teknolojileri, daha etkin bir işletme yönetimini sağlamak için kullanılan bilgisayar, cep
telefonu ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili teknolojileri kapsar. .(Swanson 2008)
2) Pazarlamaya İlişkin Konular
Kırsal alanda, kapalı ekonomiden pazar ekonomisine geçiş ile ürünün pazarda daha yüksek fiyat bulması
arzusu ön plana çıkar. Çiftçinin amacı ürettiği ürünü pazarda değerlendirerek bu gelirle kendi ihtiyaçlarını
karşılamaktır. Pazara açılan çiftçi için, daha çok üretmek amacının da ötesinde en yüksek geliri elde
edecek ürün çeşidini yetiştirmek önem kazanır. Modern pazarlama anlayışına göre pazarlama kavramı;
hangi ürünün yetiştirilileceğinin kararlaştırıldığı aşamayı da kapsar Pazarlama bu açıdan en az kullanılan
üretim tekniği kadar önem taşımaktadır. Hasad sonrası ürünün pazarda değerlendirilmesi ve bir gelir elde
edilmesi ise pazarlama zincirinin son aşamasıdır.
Pazarlamaya ilişkin tarımsal yayım çalışmalarında 3 önemli nokta vardır.
i) Çiftçiler yer ve zaman olarak pazarlarda satış olanaklarını bilmeli ve fiyat hareketlerini
izleyebilmelidirler. Pazara ait bilgiler çiftçiye ulaştırılmalıdır.
ii) Çiftçilerin pazarlama zincirindeki faaliyetlere daha etkin olarak katılmaları sağlanmalı, bu
konuda eğitim ve örgütlenmeye önem verilmelidir.
iii) Yukarıda sayılan her iki unsurun sağlıklı olarak gerçekleşebilmesi için çiftçi
örgütlenmesine ve kooperatifçilik faaliyetlerinin gelişmesine önem verilmelidir.

3) İşletmecilik Konuları
Tarımsal üretimin ana birimi işletmedir. İşletmedeki mevcut üretim kaynakları, üretim ve geliri mümkün
olacak en yüksek düzeye çıkaracak biçimde kullanılmalıdır.
Bir işletmeci, özellikle tarım geliştikçe ve pazara açıldıkça birçok kararlar vermek ve tercihler yapmak
zorunda kalır. Çiftçilerin işletmelerinde sahip oldukları sınırlı üretim olanaklarını kendileri için en yüksek
gelir getirecek şekilde kullanabilmeleri bu kaynakların en uygun şekilde organizasyonu ile mümkün
olabilir. Tarımsal yayım çalışmalarında bu organizasyonun yapılmasında yardımcı olacak bilgilere yer
verilmelidir. Çiftçilere üretim faaliyetleri sırasında sağlıklı kararlar alabilmelerini sağlamak amacıyla
yardımcı olacak masraf, kar gibi kavramları; kayıt tutmayı öğretmek gerekmektedir. Çiftçilerin işletme
planlaması ve üretim organizasyonu tekniklerini bilmeleri üretimlerini ve gelirlerini doğrudan etkiler.
Benzer şekilde kredi ve finansman konularında yeterli bilgiye sahip çiftçiler, yatırımlar konusunda daha
doğru kararlar verebilirler.
4) Toplum Kalkınması Konuları
Tanım üzerinde mutabakata varmak pek mümkün olmasa da genel olarak kırsal alanlar denince; nüfus
yoğunluğunun düşük olduğu, ekonomik hayatın daha çok tarım üzerine kurulu bulunduğu, doğal
koşulların ve geleneksel değerlerin hayatın şekillendirilmesinde etkin olduğu ve eğitim, sağlık,
haberleşme gibi sosyal imkanlarının yeterince gelişmemiş olduğu mekanlar akla gelmektedir.
Kırsal alanların, varlığının devam ettirilebilmesi ve kentli kesime göre daha geri ekonomik ve sosyal
imkanlara sahip kırsal toplumun yaşam şartlarının iyileştirilebilmesi için geliştirilen girişimlere, genel
olarak, kırsal kalkınma adı verilmektedir. Kırsal kalkınma; kentsel alanların dışında bulunan
dezavantajlı yaşam ve çalışma ortamlarında, mevcut doğal kaynakların istismarına neden olmadan,
uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmek yoluyla, hayat standartlarının ve gelir
düzeylerinin yükseltilmesi, refahın arttırılması, bu bölgeler /yöreler /havzalar ile diğer bölgeler /
yöreler / havzalar arasındaki gelişmişlik farklılığının kaldırılması, tarımsal yapının iyileştirilmesi,
tarımsal üretimde kalite ve kantitenin arttırılması, her ölçekten işleme sanayiinin kurulması, en
azından tarımsal üretimin sanayi ile entegre edilmesi, gıda güvenliği, işsizliğin azaltılması, sağlıksız
bir göçün önlenmesi vs, gibi amaçlarla, tarımsal kalkınmaya ilaveten kırsal alt yapı, tarımsal alt yapı,
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, örgütlenme, barınma, ulaşım, haberleşme, istihdam, pazarlama, kırsal
turizm, yöresel el sanatları vs gibi sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki mevcut yapılarda
ihtiyaçların ve önceliklerin belirlenmesi ve belirlenen hususlarda yetersizliklerin giderilmesiiyileştirilmesi için planlanan tüm geliştirici faaliyetleri ifade etmektedir.

Her şeyden önce tabandan gelecek olan hareketlerle yürüyecek olan kırsal kalkınma çabaları, ancak
halkın katılımının sağlanması ile başarıya ulaşabilir. Temel amacı insanların mutluluğunu ve yaşam
düzeylerini artırmaya yönelik olan kalkınma çalışmalarının temel unsurları, ancak insan kaynaklarının
geliştirilmesi ile olasıdır.
Kırsal alanda yaşayan insanların yaşam düzeylerini yükseltmeyi amaçlayan kırsal kalkınma, ekonomik ve
sosyal amaçların entegrasyonu ile ortaya çıkan bir süreçtir. Kırsal kalkınma, kırsal toplumu değiştirmeye
ve bu alanda yaşayan halkın geçim kaynağını iyileştirmeye ve daha güvenilir hale getirmeye çaba
göstermelidir. Kırsal kalkınma programları sadece tarımsal problemleri değil aynı zamanda sosyal
ve kurumsal problemleri de çözmeye çaba gösterir.
Yayım, özellikle çiftçi ve ailelerinin yaşamlarında bir değişme ve gelişme yaratabilmek için, yeni bilgi ve
fikirlerin kırsal alanlara ulaştırılması işlevini yerine getirir. Yayım olmadan, çiftçilerin tarımsal ve tarımsal
olmayan konularda faaliyetlerini geliştirebilmeleri için gerekli kaynaklara ulaşmaları zordur.
5) Doğal Kaynaklar ve Çevre
Tarımsal üretim, toprak, su, hava gibi çevrenin başta gelen ögeleriyle yakından ilişki içinde bulunan bir
üretim faaliyetidir. Bu temel ögelerde meydana gelen herhangi bir sorun tarımsal üretimi de doğrudan
etkilemektedir.
Tarım sektörü bir yandan çevre sorunlarından büyük ölçüde etkilenmekte, bir yandan da çevre
sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Doğal kaynakların korunması, bilinçli kullanımı ve geliştirilmesi yayım açısından önemli bir konudur.
Tarımsal yayım doğal kaynaklara ilişkin çalışmaları ile bu konuda halkın aydınlatılması ve
bilinçlendirilmesi konularında katkı sağlayabilir. Artan nüfusun beslenmesi için

tarımsal üretimin

arttırılması ne kadar zorunlu ise, gelecek kuşaklar için çevrenin korunması da o kadar zorunludur. Bu
anlayış içerisinde tarım sektöründe yayım kuruluşlarını önemli görevler beklemektedir.

TARIMSAL YAYIMDA ÇALIŞMA SÜRECİ

1.Veri toplama
Bu aşamada temel ilke; henüz bir yayım çalışması uygulamaya geçirilmeden önce, bu hizmetin verileceği
bölgeye ait olan ve çalışma sırasında yararlanılacak özelliklerin tesbit edilmesidir.
Başarılı planlar, geçerli ve güvenilir bilgiye dayalı olarak yapılır. Bu nedenle, öncelikle; köy halkı,
fiziki koşullar, mevcut tarımsal uygulamalar ve eğilimlerin yanısıra; gelenekler, alışkanlıklar, kırsal
alandaki faaliyet gösteren kuruluşlar ve çiftçi örgütleri gibi konularda bilgi toplanmalıdır. Veri
toplamada gözlem, anket, kişisel görüşme, gibi yöntemlerin yanısıra; istatistikler ve raporlar gibi
ikincil verilerden de yararlanılabilir.

2. Durum Analizi
Toplanan veriler nüfusun ihtiyaçlarının ve sorunlarının belirlenmesi amacıyla analiz edilir ve
yorumlanır.
3. Sorunların belirlenmesi.
Verilerin analiz edilmesi sonucunda “ Durum nedir?” ile “Ne olmalıdır?” soruları yanıtlanır. Bu iki
durum arasındaki fark, insanların ihtiyaçlarını ifade eder. İlgi, istek ve ihtiyaçların belirlenmesi,
çiftçilerle ilgili sorunların tanımlanması süreci olarak kabul edilmelidir. İlgi, istek ve ihtiyaçların
karşılanmasında, kişilerin sahip oldukları sınırlılıklar, sorun olarak algılanabilir. Sorunların giderilmesinde
yetersiz kalınması ise; fiziki veya insan kaynaklarının yetersizliğinden, sosyal ve ekonomik koşulların
yanlış değerlendirilmesinden ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanabilir. Fakat her toplumun tek başına pek
çok sorunu bulunmaktadır ve tüm bu sorunları aynı anda gidermeye çalışmak imkansızdır. Her bir
sorunun çözümü de, önceliklerin belirlenmesi ve hangi sorunun öncelikle ve ne gerekçe ile çözülmesi
gerektiğinin belirlendiği karmaşık bir süreçtir. Bazen bir problemin çözümü, diğer bir problemin
çözümüne temel oluşturur.
4. Amaçların belirlenmesi.
Bu aşama; yayım çalışmasında ele alınacak konuların, bu konularda çiftçilere sunulacak yayım
önerilerinin ve yayım çalışmasının amaçlarınının belirlendiği aşamadır.
Mevcut durum analiz edildikten sonra, bu yayım çalışmasıyla hedef kitle üzerinde sağlanmaya çalışılacak
olan davranış değişikliğinin ne olması gerektiğine karar verilebilir. Bu aşamadaki anahtar sorular ise;
“hedef kitlenin problemlerinin nasıl çözüleceği” ve “yörede gelişmenin nasıl sağlanacağıdır”.
İnsanların ihtiyaçları belirlendikten sonra çalışmanın amacı ve hedefleri belirlenir.

Yayım

programı için konuların seçimiyle ilgili ilkelerden sözedilirken, bu seçim işleminde halkın katkısının da

sağlanması gereğine değinilmelidir. Halkın bu çalışmaya katılmasının yararları çok yönlüdür. Bu katkı
bölge halkının gerçek gereksinme ve isteklerinin saptanmasında önem kazanırr. Bunun yanında yayım
programı düzenlenirken karar verme sürecine katılan kişiler programı daha fazla benimser ve uygulamaya
geçildiğinde eğitim çalışmalarına daha etkin ve istekli olarak katılırlar. Birlikte çalışma ilkesi, halkın
kendi sorunlarını kendilerinin teşhis etmeleri ve hatta bu sorunların çözümüne yönelik olarak planlı ve
sistemli çalışma yeteneğini onlara kazandırılması açısından da yararlıdır
Yayım çalışmasının ana konusu belirlenirken temel kural, seçilecek konu/konuların çiftçilerin
gereksinimlerine ve ulusal tarım politikasına uygun olmasının yanısıra, yayım örgütünün
olanaklarının da göz önünde bulundurulmasıdır. Bir yayım çalışmasında çok sayıda konuyu ele
almaktan çok, öncelik sırasına göre konuların çalışma kapsamına alınması daha yararlı ve işlevsel
olmaktadır.
Amaçlar uzun vadeli amaçlar olabileceği gibi kısa vadeli amaçlar da olabilir, ancak açık ve net bir
şekilde tanımlanmalıdır.
5. Çalışma planının hazırlanması.
Belirlenen amaca ulaşmak için kullanılacak olan yöntemler, çalışma takvimi ve eylem planı bu
aşamada geliştirilir. Önceki aşamada ele alınan bireylere hangi yeni davranışların kazandırılacağı
kararlaştırıldıktan sonra, çalışma planı aşamasında, bu yeni davranışların en etkili biçimde nasıl
kazandırılabileceği konusunda kararlar verilir. Başka bir deyişle; önceki aşamda "ne yapılacağı"
saptanırken, çalışma planının hazırlanması aşamasında "nasıl yapılacağı" saptanır.
Çalışma planının hazırlanması, yayım önerileri hakkında çiftçiler için gerekli olan teknik bilgi araştırma
kuruluşlarından elde edildikten sonra, bu bilginin çiftçilere iletilmesinde hangi yayım yöntemlerinden
(kişisel görüşme, toplantı, demonstrasyon v.b.) yararlanılacağı belirlenir.
Uygun yöntemlerin seçimi salt içeriğinde bulunacak bilgilerin niteliğine bağlı değildir. Bunun yanında;
ele alınan üreticilerin eğitim düzeyleri ve alışkanlıkları ile yayım örgütünün eğitsel olanakları da uygun
yöntemlerin seçimindeki diğer önemli ölçütlerdir.
Çalışma planı, kimin ne zaman ne yapacağı, hangi işlerin yapılacağı gibi teknik ayrıntıları da
içermelidir. Çalışma planı dönemsel olabileceği gibi kısa vadeli, yıllık veya daha uzun vadeli bir plan
olabilir.

6. Çalışma planının uygulanması
Bu aşamadaki “uygulama” ifadesi ile kastedilen, daha önceki aşamada hazırlanan Çalışma Planının,
belirlenen takvim çerçevesinde yine aynı aşamada belirlenen yayım yöntemlerinin yayım elemanları
tarafından uygulanmasıdır.
Tarımsal yayımda yayım elemanlarının belirlenen yayım yöntemlerinni başarılı bir şekilde
uygulayabilmeleri için iki önkoşulun yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bunlardan birinicisi yayım elemanının teknik bilgisidir. Ele alacağı konularda, çiftçilere ileteceği yeni
yöntem veya teknolojiler hakkında yeterli teknik bilgiye sahip olmayan yayım elemanlarının aynı
konularda çiftçileri istenilen ölçüde aydınlatmaları olanaksızdır.
Uygulamada başarılı olmak için ikinci ön koşul, yayım elemanlarının yeterli mesleki bilgiye sahip
olmaları, başka bir anlatımla "tarımsal yayımı" iyi bilmeleridir. Tarımsal yayımın gerek kendi
deneyimlerinden elde ettiği gerekse diğer sosyal bilimlerden aktararak oluşturduğu çok geniş bir bilgi
birikimi vardır. Yayım yöntemlerinin uygulanması, çiftçi katılımının sağlanması ve çiftçiler ile sağlıklı bir
iletişim ortamının sağlanması gibi konularda bu mesleki bilgiler yayım elemanlarının en büyük
yardımcılarıdır.
7. Değerlendirme
Bir yayım projesi tamamlandıktan sonra bu projenin muhatap çiftçi grupları ve köy toplumu üzerindeki
etkileri ve projenin amaçlarına ulaşma derecesini belirlemek amacıyla yapılır. Çalışmanın sonunda, daha
önce amaçların belirlenmesi aşamasında (4. aşama) belirlenmiş olan amaca ulaşılıp ulaşılmadığının, bir
başka anlatımla çiftçinin bilgi, tutum ve davranışlarında ne gibi bir değişimin ortaya çıktığının çalışmanın
sonunda belirlenmesi gerekir.
Yayım çalışmasının yürütücüsü olan yayım örgütünün dışındaki “bağımsız kişi ve kuruluşlar
tarafından” yürütülen bu değerlendirmenin diğer hedefleri ise, geleceğe ışık tutmak, yeni yayım
projelerinin planlanması ve yeni yayım politikalarının saptanması için gerekli verileri sağlamaktır.
8. Yeniden gözden geçirme
Programın her aşamasının sistematik ve periyodik olarak denetlenmesi, programın güçlü ve zayıf
yönlerinin ortaya konması açısından önem taşır. Böylece “yayım programının her aşamasında”,
"program yönetimi tarafından" yapılan sürekli ve periyodik bilgi toplama çalışmaları ile yürütülen
yayım çalışmasının başarılı bir şekilde yürütülüp yürütülmediği, denetlenmektedir. Programın her
aşamasında yapılan yeniden gözden geçirmenin amacı; programın performansını yükseltmek ve gerekli

düzeltme ve düzenlemeleri zamanında yapabilmektir. Elde edilen verilere göre program yeniden
gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler/değişiklikler yapılar ve program daha tutarlı hale getirilir.
Program planlama, bir yayım çalışmasının temel amacı değil, halka kendi sorunlarını belirleyerek
çözüm yönünde sağlıklı kararlar almaların yönünde yardımcı olmayı amaçlayan bir eğitim süreci
olarak bir araç niteliğindedir.

TARIMSAL YAYIMDA HEDEF KİTLE

Kırsal alanda tarımsal faaliyette bulunan ailelerin elde ettikleri üretim değerleri büyük ölçüde;


Sahip oldukları toprak ve su kaynaklarının büyüklüğü, kalitesi ve konumuna,



Diğer fiziki ve mali kaynaklara ( kredi, girdi, ulaştırma ve pazar) erişim olanaklarına



Ve çiftçilerin teknik konularda ve işletmecilik konularında sahip olduğu bilgi ve becerisine
bağlıdır.

Tarımsal üretim teknikleri ve işletme yönetimi konusunda çiftçilerin sahip oldukları bilgi düzeyi ve
bilgi ihtiyaçları toplumdan topluma ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Bu bölümde farklı hedef
gruplarının temel ortak özellikleri açıklanmaktadır.
1. Büyük ve Küçük Çiftçiler
Kamu yayımı, doğrudan ya da dolaylı tüm tarımsal üreticilerin gereksinmelerine hizmet sunmak
zorundadır. Bazı durumlarda, tarımsal yayım hizmetlerini bilerek kısa dönemde toplam tarımsal
üretimde en fazla etki yapabilen gelişmeye açık büyük çiftçilere yöneltebilmektedir. Roling (1982) bu
bireylerde high access farmers (kaynaklara kolay erişen çiftçiler) demektedir. Bu çiftçiler çoğu kez,
daha eğitimli, toprak, sermaye ve girdi gibi kaynaklara daha fazla erişebilen ve genel olarak bilgi ağına
(information networks) daha yakından bağlıdırlar. Bu nedenle, bu çiftçiler yeni teknoloji biçimlerini
deneme ve risk durumlarını karşılamada daha iyi bir konuma sahiptirler.
Gelişmekte olan ülkelerde, genellikle esas olarak kendi kendine yeter veya buna yakın bir düzeyde
çalışan küçük çiftçiler çoğunluğu oluştururlar.
Toprak ve sermaye gibi kaynaklara sınırlı bir biçimde sahip olmaları ve bu çiftçilerin büyük
çoğunluğunu oluşturan bu grup, bir ülkenin kalkınmasında önemli ilgi alanını oluşturur.
Her ülkede, hangi kalkınma stratejisinin izleneceği ve izlenen farklı stratejilerle hangi potansiyel
sonuçlar elde edileceği (politika) sorusu yanıtlanmalıdır. Kırsal ve kentsel alanlar arasında ve kırsal
bölgeler içerisinde yarışan çıkarlar nelerdir? Farklı çiftçi grupları büyük ve küçük çiftçiler, erkek ve
kadın çiftçiler, yetişkin ve genç çiftçiler arasında ortak ve/veya yarışan (rakip) çıkarlar nelerdir?
Az gelişmiş ülkelerde çiftçiler için teknoloji geliştirilmesi ve yayılmasına ilişkin politikalar çoğu kez,
ya ihmal edilmekte yada farklı teknolojik alternatiflerin sonuçları (etkileri) dikkatli olarak
düşünülmeden araştırıcılarca alınmaktadır. Ve çoğu kez bu karar kırsal alanlardan ziyade kentsel
alanların lehine alınmaktadır. Bu karar, yayım servisleri de dahil, tarımsal kaynaklardan büyük

çiftçilerin daha fazla faydalanmalarını sağlama eğilimindedir. Diğer durumlarda, politika önlemleri
belirsiz olabilmekte ve bu karar yayım personelince fiili durum yaratılarak alınmaktadır.
Bunun doğal sonucu olarak yayım elemanları köyün güç yapısı içerisinde daha rahat ve
çalışabilecekleri gelişmeye açık büyük çiftçilere yönelme eğilimindedirler.
Tarımsal yayım ve diğer tarımsal hizmetleri yürüten kamu kuruluşlarının gelişmeye açık büyük
çiftçilere yönelmelerinin sonuçları analiz edilmelidir. Amerika Birleşik Devletlerinde son 30 yıldaki
tarımsal kalkınma deneyiminin özlüce incelenmesi çok öğreticidir. A.B.D.’de, yerel toplulukların güç
yapısı içerisinde yayım personeline açıkça halkı anlamları ve halk ile birlikte çalışmaları öğretilmiştir.
Yayım elemanları çalışmalarını gelişmeye açık büyük çiftçilere yöneltmişlerdir, çünkü gelişme bu
yolla daha fazla sağlanabilmektedir. Yeni teknolojinin büyük çiftçiler aracılığı ile küçük çiftçilere
yayılacağı varsayılmıştır.
Bu stratejinin, özellikle 2. Dünya Savaşından bu yana; tarım işletmelerinin sayısında hızlı bir düşüş
olurken, büyük çiftçiler yeni teknolojiyi özellikle işgücü tasarrufu sağlayan teknolojiyi –
benimsemeleri ve işletmelerini genişletmeleriyle (büyütmeleri) sonuçlanmıştır.
Pazarda rekabet edemeyen küçük çiftçiler tarımsal üretimden tasfiye edilmişlerdir. Bununla beraber,
Kuzey Amerika’da bu dönemde, tarım sektöründe oluşan işgücü fazlalığını etkin bir biçimde çeken,
giderek gelişen bir sanayi sektörü bulunmaktaydı.
Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda bu durum oldukça farklıdır. Nüfusun büyük çoğunluğu geçimini
hala tarımdan sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun yaklaşık 2/3’ü çiftçi ya da tarım işçisi
olarak geçimlerini topraktan sağlamaktadır. Diğer taraftan, bu ülkelerin çoğunda sanayi sektörü göreli
olarak küçüktür ve yavaş gelişmektedir. Kırsal alandan kentsel alana göç çok fazla olmakta ve kentsel
alanda işsizler sayısı giderek artmaktadır. Büyük çiftçilerin teknolojik ihtiyaçlarını gözeten
yaklaşımlar, kırsal alanların çoğunda bu durumu daha da yoğunlaştıracaktır.
Az gelişmiş ülkelerin birçoğunda tarımsal ve kırsal kalkınmada farklı bir stratejiye gerek
duyulduğunun ortaya çıkmasıyla 1979 yılında Dünya Tarım Reformu ve kırsal kalkınma
konferansında (WCARRD); eşitlik içinde büyümeye dayanan bir kırsal kalkınma stratejisi ve bu
programların özellikle çoğu kadın olan küçük çiftçileri gözetmesi önerilmiştir. Bunun yanı sıra,
tarımda istihdam edilen yada edilecek olan 15-24 yaş grubuna dahil gençlere eğitim gereksinimleri
yetişkin çiftçilerden farklı olduğundan az önem verilmektedir.

Kadınlar ve gençlerin tarım sektörüne katkı ve katılma düzeyini daha iyi değerlendirmek için, bu özel
hedef kitlerin gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretimdeki rollerini kısaca gözden geçirmek yararlı
olacaktır.
Kadınlar
Kırsal alanda yaşayan kadınlar, pek çok tarım işletmesi için çok önemli ve çoğunlukla ihmal edilen bir
kaynaktır. Gelişmekte olan ülkelerde küçük çiftçilerin ve tarım işçilerinin önemli bir bölümünü
kadınlar oluşturmaktadır. Tarımsal üretimde kadınların katkısına ilişkin tahminler çok değişmekte ise
de, tüm tahminler gelişmekte olan ülkelerde kadınların tarımsal işgücünün önemli bir bölümünü
oluşturduğunu göstermektedir.
Kendine yeterli işletmelerde ve pazara yönelik üretimde bulunan işletmelerde kadınların aktif
rollerine ilişkin çok sayıda yayın bulunmakta ve kadınların tarımsal faaliyetlere ilişkin karar
verme sürecine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Güney Amerika, Afrika ve Hindistan da
yapılan deneysel araştırmalar kadınların tarıma katkılarının coğrafik ve üretim bölgeleri arasında ve
içinde değiştiğini ve işletme büyüklüğü ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu araştırmalar,
kadınların kooperatiflere üye olma ve bazı modern girdileri satın alma ve kullanma gibi özel
alanlarda erkeklerin kararını etkiledikleri sonucuna ulaşmışlardır.
Birleşmiş Milletlerin rakamları, gelişmekte olan ülkelerde kırsal ailelerin 1/3’ünde kadınlar
başkan (aile başkanı) olarak görev yapmaktadırlar. Bu haneler esas olarak tarımla uğraştıklarından
kadınların karar-verme ve üretimdeki toplam rolleri daha da önem kazanır.
Tarımsal yayım sürecinde kadın çiftçilerin durumu küçük çiftçilere benzer. Çoğu durumlarda, yayım
hizmetleri büyük çiftçilere yöneldiğinden, küçük çiftçiler (hem erkek ve hem de kadınlar) ekonomiye
toplam katkılarına göre daha az yayım hizmetlerinden yararlanırlar. İşletmelerini kendisi yöneten
Afrikalı kadınlar için bu durum daha kötüdür. Kocasıyla birlikte çalışan kadınlara, yayım
hizmetlerinin genellikle kocaları kanalı ile ulaştığı kabul edilir. Bu varsayım tartışmalıdır.
Tanzanya’da yapılan bir araştırmaya göre kocaları kanalı ulaştırılmaya çalışılan yayım önerileri
kadınlara nadiren ulaşmaktadır. Bununla beraber, yayım elemanlarının ayrı ayrı kadın ve erkeklere
yönelik yayım hizmeti vermeleri yerine, iki grubun birlikte bu hizmetten yararlandırılması bu hizmetin
etkinliğini artırmaktadır.

Kırsal Gençlik
Kırsal gençlik, bugüne değin yürütülen tarımsal yayım programlarından çok az yararlanan diğer
önemli bir gruptur. Kırsal alanlarda yaşayan milyonlarca genç kırsal gelişme sürecinde önemli ve
işlenmemiş bir kaynağı oluşturur. UN, 15-24 yaşları arasında bulunan bireyleri gençlik olarak
tanımlamaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık %20’sini gençler oluşturmakta ve uluslar arası Gençlik
yılı olan 1985’te gelişmekte olan ülkelerde 742 milyona yakın gencin yaşadığı ifade edilmektedir. Bu
nüfusun (742 milyon) %70’in den fazlası veya 520 milyon kırsal alanlarda yaşamakta ve çoğunluğu
fakirliğin kurbanlarıdır.
Birçok ülkede, kırsal alanlarda yaşayan gençliğin özellikle kızların örgün eğitim ve teknik eğitim
olanakları son derece kısıtlıdır. Okuldan ayrılanların sayısı çok yüksektir ve kırsal alanda yaşayan
çocukların bir çoğu da hiçbir zaman okula gitmemektedir.
Bu durum, özellikle düşük gelirli çiftçi ailelerinin gençlerinde daha ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Bu
gençlerin okur-yazarlık (işlevsel) düzeyleri çok düşüktür. Kırsal gençler çok küçük yaşta aile işgücü
olarak çalışmak zorundadır, işin yoğun olduğu mevsimlerde çok uzun süre çalışırlar, ama işin
olmadığı mevsimlerde gerçekte işsizdirler, kazançlarının büyük bir kısmı ile aile bütçesine katkıda
bulunmaları beklenir küçük yaşta (erken) evlenme eğilimindedirler. Daha eğitimli gençlerle
kaynaşmaya isteksiz ve bu konuda yeteneksizdirler, daha eğitimli olan akranlarıyla bile ilişki
kurmakta güçlük çekerler, formal öğretim ortamından korkarlar, kırsal alanı terk etmek ve özellikle
tarımdan ayrılmak isterler, giderek küçülen işletme olgusu ile karşı karşıyadırlar ve onlar için gelecek
yoksulluk sınırı altında bir yaşamdır.
Kırsal gençliğin, tarım, ev ekonomisi, grup önderliği ve gelişen kırsal yaşam alanlarında pratik eğitime
olan gereksinmeleri çok geniştir. Tarımsal yayım aracılığıyla sunulan okul dışı eğitim programları,
eğitimde bazı olanaklar sağlamaktadır. Fakat yayım elemanı/çiftçi ailesi oranının düşük oluşu ve
gençlik programlarının organize edilmesi ve desteklenmesinde hazırlık çalışmalarının genel olarak
yetersiz oluşu, bu eğitim olanaklarını sınırlamaktadır.
Genç çiftçi organizasyonları, kırsal gençliğin iyileştirilmesinde tarımsal yayım için büyük bir
potansiyel bulunmaktadır. Genç çiftçi örgütleri aracılığıyla tarımsal üretimde geliştirilmiş yöntemlerin
yanında gelir-kazandırıcı beceriler öğretilir ve beslenmenin iyileştirilmesi, nüfus ya da aile planlaması
eğitimi daha aile yaşamına katkıda bulunacak yayım programları düzenlenir.
Tarımsal öğretim, yayım ve eğitim programlarına kırsal alanda genç kadınların daha yüksek düzeyde
katılmalarını sağlamada özel çabalara gerek vardır. Geleneksel ev ekonomisi programlarının yanı sıra,
tarımsal konuları ve gelir kazandırıcı beceri öğretimini içeren geniş kapsamlı eğitim programlarına
gereksinme bulunmaktadır. Özellikle kadın çiftçilerle çalışacak, yayım personelini yetiştiren tarım
meslek okulları ve üniversitelere kız öğrencileri çekmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerekir.

TARIMSAL YENİLİKLER
Tarımsal yenilikler deyimi "tarımsal üretim sürecinde kullanılan yeni veya geliştirilmiş girdileri ve
yöntemleri kapsar". Yeni bir tohumluk çeşidi, yeni bir gübre çeşidi ve toprak işlemede yeni bir
yöntem örnek olarak verilebilir. Bunlar üretimi ya da verimi artırıcı teknik ve uygulamalardır.
Ele alınan teknik ya da uygulama yayımcı için yeni olmayabilir. Önemli olan, onun üretici
açısından yeni olmasıdır. Örneğin, yağmurlama sulama kuşkusuz bir yayım elemanı için yeni bir
tarım tekniği değildir. Ancak geri kalmış ve kurak bölge köylerinde bu hiç bilinmeyen bir tekniktir
ve o bölgede yaşayan üreticiler için bir yeniliktir.
Her tarımsal tekniğin bir zamanlar yeni olduğu, daha sonra ise yerini bir başka tekniğe bıraktığı
söylenebilir. Konuyu incelerken yenilik deyimi yerine zaman zaman, tarımsal yenilik, teknolojik
yenilik, tarımsal uygulama ya da önerilen tarımsal uygulama deyimleri kullanılacaktır. Bu
deyimlerin tümü yenilik anlamında kullanılmakta olup eş anlamlıdır.
Yenilik: Bir kişi tarafından bir nesne, pratik ya da bir fikrin yeni olarak f arkedilmesi diğer bir
deyimle yeni olduğunun algılanmasıdır. İnsan davranışını ilgilendiği oranda fikir olsun ya da
olmasın yeni bir şeyin nesnel olarak bir zaman sürecinde ilk kez kullanılması ya da
keşfedilmesi gerekir. Bir fikrin bir kişi için farkedilmiş ya da subjektif olarak yeni oluşu, o
kişinin ona tepkisini gösterir. Eğer fikir kişiye yeni görünüyorsa, o bir yeniliktir.
Bir fikrin yeni olması basitçe yeni bilgi olmasını gerektirmez. Bir yeniliğin bir kişi tarafından bir
zaman boyutunda yeni olduğu bilinmeli, yararlı olup olmadığının henüz farkında olmamalı,
benimsenmemiş ya da red etmiş olmalıdır. Bir tarımsal pratiğin yenilik yönleri bilgi, tutum ya da
kullanma kararı açısından ifade edilebilir. Her fikir bir zaman boyutunda bir yenilik idi. Yenilik
listeleri zaman sürecinde değişir. Günümüzde bilgisayarlar, televizyon eğitim, doğum kontrol
hapları, kürtaj, kimyasal ot ilaçlan, LSD, kalp nakilleri, tüp bebek ve lazer ışınlan yenilik olarak
kabul edilebilir. Gelişmiş toplumlarda yaşayanlar için bu sayılan yeniliklerin çoğu ya
benimsenmiş ya da yayılma süreci devam etmektedir.
Yenilik göreli bir kavram olup. bir toplumda yenilik olarak algılanan tir fikir, başka toplumda
çoktan benimsenmiş olabilir. Bu yenilik listeleri çoğaltılabilir. maddesel ürünler, ideolojik inançlar,
sosyal hareketler ve benzeri konularda çok çeşitli biçimlerde gösterilebilir.

Bir tarımsal yeniliğin iki belirleyicisi vardır; 1) düşünce boyutu ve 2) materyal boyutu. Tüm
yeniliklerin fikirsel yönlerinin bulunması doğaldır, fakat çoğunum fiziksel (nesnel) yönü
bulunmamaktadır.

Yeniliklerin

sınıflandırılmasında

ya

da

yenilik

olup

olmadığının

belirlenmesinde tek ölçüt onun materyal boyutudur. Yalnızca düşünce boyutu olan yenilikler

nesnel olarak gözlenerek anlamlı bir biçimde benimsenmezler. Diğer bir deyişle bu tür yeniliklerin
benimsenip benimsenmedîğini gözlemek çok güçtür. Bu durumda benimseme aslında sembolik bir
karar olmaktadır. Bunun aksine materyal boyutunda bulunan yenilikler, benimseme olarak
adlandırılan bir eylemi de gerektirir, yani yalnızca

benimseme

kararının

alınması

yeterli

olmamaktadır. Sembolik kararı gereksindiren yeniliklere örnek olarak ideolojiler, yeni olaylar ve
söylentileri verebiliriz.
Yenilikleri Benimseme Süreci
Bireyin yeniliği ilk kez duymasından onu benimsemesine kadar geçen sürece yenilikleri
benimseme süreci (adoption process) denir. Kişiler genellikle bir yemliği duyar duymaz
benimsemezler. Benimseme karan ancak zaman içinde oluşan bazı etki ve incelemelerin bir
sonucudur I2-S.4). Gerçekten yayılma araştırıcıları bir kişinin herhangi bir yeniliğe ilişkin
benimseme kararının tür anlık bir davranış ya da eylem olmadığını saptamışlardır. Kişinin
benimseme karan 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 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. Aslında sosyoloji ve
sosyal psikolojide süreçleri ya da eylemleri safhalara ayırarak incelemek yararlı ve köklü bir
gelenektir.
Bugüne değin yapılan araştırmalarda bu safhaların sayıları ve isimleri üzerinde kesin bir görüş
birliği olmamıştır. En yaygın olanı, benimseme sürecinin beş safha halinde incelenmesidir.
Birbirini izleyen (a) haberdar olma,

(b) ilgi duyma,

(c)değerlendirme, (d] deneme ve (e)

benimseme safhaları söyle tanımlanabilir.

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.
b) İlgi duyma : Bu safhada birey haberdar olduğu yeniliğe ilgi duyar. Yeniliğin yararları
ve

uygulanmasına

ilişkin

bilgi

arar.

O

konuda

bazı

şeyler

ve öğrenmek isteğindedir. Bu safha bilgi safhası olarak da adlandırılmaktadır.

dinlemek,

okumak

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.
d) Deneme : Kendi özel koşullan için yeniliğin

değerlendirmesini olumlu

olarak yapan birey, yeniliği tümüyle benimsemeden önce onu sınamak gereksinmesini
duyar. Örneğin, üretici bu safhada eğer olanak varsa, yeniliği önce

işletmenin küçük

bir bölümünde uygular.
e) Benimseme : Bireyin yeniliği benimseme kararını
üretici

tarımsal

yeniliği

tümüyle

ve

sürekli

verdiği safhadır. Yani

olarak uygulamaya geçer.

Bu

karara

ulaşmada deneme safhasında elde edilen sonucun büyük etkisi vardır.
Eğer deneme safhasında üreticinin elde ettiği sonuç olumsuz ise. bundan sonra ya yeniliği
reddetmeye karar verecektir ya da yeniliğe ilişkin bazı ek bilgiler arayacaktır.
Hiç kuşkusuz bu safhalar bütün bireylerin, tüm yenilikler için teker teker aşmaları gereken
safhalar değildir. Bunlar araştırıcılara, benimseme olayını açıklama ve incelemede yardımcı olan.
bunun yanında üreticilere bu konuda sorular sorulduğunda kolayca anlayabildikleri ve
yanıtlayabildikleri kavramlardır.
Benimseme Sürecine Yöneltilen Eleştiriler
Daha önce değinildiği gibi, benimseme sürecinin safhaları üzerinde kesin bir görüş birliği yoktur.
Everett M.Rogers daha önce açıklanan, yaygın olarak kullanılan ve beş safha halinde incelenen
benimseme sürecini eleştirerek yeni bir model önermiştir (5-s. 104.106). Anılan yazara göre
öncelikle bu sürecin ismi yanlıştır. Çünkü varlığından haberdar olunan her yeniliğin belirli süre
sonunda mutlaka benimsenmesi gerekmez. Bu nedenle bu sürece daha genel, reddetme ve
benimseme kararlarının her ikisini de içeren bir terime gerek duyulmaktadır. Birçok yenilikler
üreticilerce hiç bir zaman benimsenmemektedir. İkinci olarak değerlendirmenin ayrı bir safha
biçiminde ele alınması eleştirilmektedir. Çünkü sürecin başlangıcından bitişine değin sürekli bir
değerlendirme sözkonusudur. Ayrıca yazara göre tarımsal yeniliklerde deneme safhası özellikle az
gelişmiş ülkelerde uygulanmamaktadır. Üreticiler komşularının elde ettikleri sonuçlan kendileri
için yeterli deneme saymaktadırlar. Son olarak benimseme kararı aldıktan sonra da, verilen kararı
yeniden onaylamak ve kuvvetlendirmek için yeniliğe ilişkin bilgi aramanın devam ettiğine
değinilmektedir. Yazar bu nedenle sürece yenilik-karar süreci denmesini ve bilgi, ikna. Karar
verme, uygulama ve onaylama safhaları şeklinde incelenmesini önermektedir.

Teknolojik

Yenilikleri

Tanıtma

Ve

Benimsetme

Çalışmalarında

Çiftçilere

Ulaştırılması Gerekli Bilgiler
Teknik ve İşlevsel Bilgi
Tarım kesiminde modern tarımsal teknolojileri tanıtma ve benimsetme çalışmalarında, yeni
teknolojilere ilişkin çiftçilere sunulacak bilginin "teknik ve işlevsel olması" yani bilginin niteliği
de önemlidir. Teknik bilgi, bir yeniliğin optimal kullanımı için gerekli olan bilgilerden oluşur.
Benimseyen kişi yenilikten ne oranda yarar sağlayacağını, doğru bir biçimde nasıl kullanılacağını
ve benzeri konulan bilmek durumundadır.
Yeniliklerin göreli olarak daha karmaşık olduğu durumda fikirlerin daha az karmaşık olduğu
duruma göre uygun benimseme için daha fazla teknik bilgiye gereksinme vardır ve yeniliğin önce
denenmesi, sonra benimsenmesi için yeterli bir düzeyde teknik bilgi sağlanamadığı zaman yeniliği
reddetme ya da benimsemeden vazgeçme ile sonuçlanmaktadır.
Bilginin daha geneli yeniliğin işlevsel olmasıdır. Başka bir anlatımla üreticiye önerilen yeniliğe
ilişkin sunulacak bilgi, üreticinin yaşam pratiğinde hemen yararlanacağı bilgi olmalıdır. İşlevsel
bilgilere sahip olmayan bir yeniliğin kullanılması ve benimsenmesi genellikle çok güç olmaktadır.
Yayım elemanlarının çabalarını üreticileri yenilikten haberdar etmeye yoğunlaştırdıkları
görülmektedir Yayımcılar kendilerinden beklenilen önemli işlevi, ancak "teknik bilgj"
yoğunlaştırdıkları oranda yerine getirebilir. Çünkü benimseme sürecinde üreticilere gerekli olan
bilgi çeşidi özellikle deneme ve karar verme evrelerinde teknik bilgidir. Yayımcıların çoğu
yeniliğe ilişkin temel bilgilerin öğretilmesini kendi sorumluluk alanlarının dışında kaldığını ve
bunun örgün eğitim için daha uygun bir görev olduğunu algılamışlardır. Herkesin kabul edeceği
gibi temel kavramları öğretmek yayımcılar için çok zordur. Fakat böylesine bir anlayış eksikliği
uzun dönemde yayımcının görevini çok güçleştirir.
Üreticilerde Yeniliğe İlişkin Olumlu Tutum Oluşturulması
Bir yeniliğe ilişkin tutumların, I)yeniliğe ilişkin özel tutum ve 2) değişime ilişkin genel tutum
olmak üzere iki düzeyi bulunmaktadır. Teknolojik yenilikleri tanıtma ve benimsetme
çalışmalarında bilim açımızdan yeniliğe ilişkin özel tutum daha önemlidir.
Bu tutum temel olarak birey açısından yeniliğin yararlılığı konusunda olumlu ya da olumsuz bir
inançtan ibarettir. Bununla beraber böyle bir tutum bir yenilikten diğerine taşınmaktadır. Bir
önceki yeniliğin benimsenmesine ilişkin olumlu bir deneyim, gündemdeki yenilik açısından kişide
olumlu bir değerlendirmeyi geliştirici kolaylaştırıcıdır. Yani değişim yönünde genel olumlu bir

tutum oluşmasına neden olur. Bunun aksi halinde ise; bir önceki yeniliğin benimsenmesine ilişkin
olumsuz bir deneyim, gelecekteki yeni fikirlere karşı direncin oluşmasına yol açar. Bu nedenle
yayım elemanı yüksek derecede oransal üstünlüğe ya da yararlılığa sahip, var olan değer
yargılarına uygun ve başarı şansı yüksek olan yeniliklerle işe başlamalıdır. Bu ise değişim
doğrultusunda olumlu bir tutumun yaratılmasına yardımcı olacak ve gelecekte topluma sunulacak
yenilikler için yolları açacaktır.
Öyle ise yayım elemanı için tek strateji, yöneldiği kitlelerde değişim yönünde genel olumlu bir
tutumu geliştirmek olmaktadır. Böylesine değişime yönelik toplumlarda bireyler kendine yönelik,
yeniliklere açılır ve yenilikleri aktif olarak soruşturur. Böyle bir ortamı oluşturabilmede yukarıda
değinilen oransal üstünlüğü (yararlılığı) yüksek, toplumun değer ve inançlarına uygun ve başarı
şansı yüksek olan yeniliklerle işe başlama çok önemlidir. Toplumu değişime yöneltebilmenin bir
diğer aracı da modernleşme mesajlarıyla bombardıman etmektir. Bu mesajlar özel yeniliklerle
ilgili de olmayabilir. Bu yaklaşımın bir örneği az gelişmiş ülkelerin üreticilerine yönelik
modernleşme çalışmalarında görülmektedir. Bu ülkelerde gazete, sinema, radyo ve televizyon gibi
kitle haberleşme araçları değişim öncesi fikirlerin mesajlarıyla doludur ve bunun sonucunda
değişime karşı olumlu tutum yaratır ki, bu yeni fikirlerin (yeniliklerin benimsenmesinde
kolaylaştırıcı etkide bulunur.

TARIMSAL YENİLİKLER
Tarımsal yenilikler deyimi "tarımsal üretim sürecinde kullanılan yeni veya geliştirilmiş girdileri ve
yöntemleri kapsar". Yeni bir tohumluk çeşidi, yeni bir gübre çeşidi ve toprak işlemede yeni bir
yöntem örnek olarak verilebilir. Bunlar üretimi ya da verimi artırıcı teknik ve uygulamalardır.
Ele alınan teknik ya da uygulama yayımcı için yeni olmayabilir. Önemli olan, onun üretici
açısından yeni olmasıdır. Örneğin, yağmurlama sulama kuşkusuz bir yayım elemanı için yeni bir
tarım tekniği değildir. Ancak geri kalmış ve kurak bölge köylerinde bu hiç bilinmeyen bir tekniktir
ve o bölgede yaşayan üreticiler için bir yeniliktir.
Her tarımsal tekniğin bir zamanlar yeni olduğu, daha sonra ise yerini bir başka tekniğe bıraktığı
söylenebilir. Konuyu incelerken yenilik deyimi yerine zaman zaman, tarımsal yenilik, teknolojik
yenilik, tarımsal uygulama ya da önerilen tarımsal uygulama deyimleri kullanılacaktır. Bu
deyimlerin tümü yenilik anlamında kullanılmakta olup eş anlamlıdır.
Yenilik: Bir kişi tarafından bir nesne, pratik ya da bir fikrin yeni olarak f arkedilmesi diğer bir
deyimle yeni olduğunun algılanmasıdır. İnsan davranışını ilgilendiği oranda fikir olsun ya da
olmasın yeni bir şeyin nesnel olarak bir zaman sürecinde ilk kez kullanılması ya da
keşfedilmesi gerekir. Bir fikrin bir kişi için farkedilmiş ya da subjektif olarak yeni oluşu, o
kişinin ona tepkisini gösterir. Eğer fikir kişiye yeni görünüyorsa, o bir yeniliktir.
Bir fikrin yeni olması basitçe yeni bilgi olmasını gerektirmez. Bir yeniliğin bir kişi tarafından bir
zaman boyutunda yeni olduğu bilinmeli, yararlı olup olmadığının henüz farkında olmamalı,
benimsenmemiş ya da red etmiş olmalıdır. Bir tarımsal pratiğin yenilik yönleri bilgi, tutum ya da
kullanma kararı açısından ifade edilebilir. Her fikir bir zaman boyutunda bir yenilik idi. Yenilik
listeleri zaman sürecinde değişir. Günümüzde bilgisayarlar, televizyon eğitim, doğum kontrol
hapları, kürtaj, kimyasal ot ilaçlan, LSD, kalp nakilleri, tüp bebek ve lazer ışınlan yenilik olarak
kabul edilebilir. Gelişmiş toplumlarda yaşayanlar için bu sayılan yeniliklerin çoğu ya
benimsenmiş ya da yayılma süreci devam etmektedir.
Yenilik göreli bir kavram olup. bir toplumda yenilik olarak algılanan tir fikir, başka toplumda
çoktan benimsenmiş olabilir. Bu yenilik listeleri çoğaltılabilir. maddesel ürünler, ideolojik inançlar,
sosyal hareketler ve benzeri konularda çok çeşitli biçimlerde gösterilebilir.

Bir tarımsal yeniliğin iki belirleyicisi vardır; 1) düşünce boyutu ve 2) materyal boyutu. Tüm
yeniliklerin fikirsel yönlerinin bulunması doğaldır, fakat çoğunum fiziksel (nesnel) yönü
bulunmamaktadır.

Yeniliklerin

sınıflandırılmasında

ya

da

yenilik

olup

olmadığının

belirlenmesinde tek ölçüt onun materyal boyutudur. Yalnızca düşünce boyutu olan yenilikler

nesnel olarak gözlenerek anlamlı bir biçimde benimsenmezler. Diğer bir deyişle bu tür yeniliklerin
benimsenip benimsenmedîğini gözlemek çok güçtür. Bu durumda benimseme aslında sembolik bir
karar olmaktadır. Bunun aksine materyal boyutunda bulunan yenilikler, benimseme olarak
adlandırılan bir eylemi de gerektirir, yani yalnızca

benimseme

kararının

alınması

yeterli

olmamaktadır. Sembolik kararı gereksindiren yeniliklere örnek olarak ideolojiler, yeni olaylar ve
söylentileri verebiliriz.
Yenilikleri Benimseme Süreci
Bireyin yeniliği ilk kez duymasından onu benimsemesine kadar geçen sürece yenilikleri
benimseme süreci (adoption process) denir. Kişiler genellikle bir yemliği duyar duymaz
benimsemezler. Benimseme karan ancak zaman içinde oluşan bazı etki ve incelemelerin bir
sonucudur I2-S.4). Gerçekten yayılma araştırıcıları bir kişinin herhangi bir yeniliğe ilişkin
benimseme kararının tür anlık bir davranış ya da eylem olmadığını saptamışlardır. Kişinin
benimseme karan 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 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. Aslında sosyoloji ve
sosyal psikolojide süreçleri ya da eylemleri safhalara ayırarak incelemek yararlı ve köklü bir
gelenektir.
Bugüne değin yapılan araştırmalarda bu safhaların sayıları ve isimleri üzerinde kesin bir görüş
birliği olmamıştır. En yaygın olanı, benimseme sürecinin beş safha halinde incelenmesidir.
Birbirini izleyen (a) haberdar olma,

(b) ilgi duyma,

(c)değerlendirme, (d] deneme ve (e)

benimseme safhaları söyle tanımlanabilir.

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.
b) İlgi duyma : Bu safhada birey haberdar olduğu yeniliğe ilgi duyar. Yeniliğin yararları
ve

uygulanmasına

ilişkin

bilgi

arar.

O

konuda

bazı

şeyler

ve öğrenmek isteğindedir. Bu safha bilgi safhası olarak da adlandırılmaktadır.

dinlemek,

okumak

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.
d) Deneme : Kendi özel koşullan için yeniliğin

değerlendirmesini olumlu

olarak yapan birey, yeniliği tümüyle benimsemeden önce onu sınamak gereksinmesini
duyar. Örneğin, üretici bu safhada eğer olanak varsa, yeniliği önce

işletmenin küçük

bir bölümünde uygular.
e) Benimseme : Bireyin yeniliği benimseme kararını
üretici

tarımsal

yeniliği

tümüyle

ve

sürekli

verdiği safhadır. Yani

olarak uygulamaya geçer.

Bu

karara

ulaşmada deneme safhasında elde edilen sonucun büyük etkisi vardır.
Eğer deneme safhasında üreticinin elde ettiği sonuç olumsuz ise. bundan sonra ya yeniliği
reddetmeye karar verecektir ya da yeniliğe ilişkin bazı ek bilgiler arayacaktır.
Hiç kuşkusuz bu safhalar bütün bireylerin, tüm yenilikler için teker teker aşmaları gereken
safhalar değildir. Bunlar araştırıcılara, benimseme olayını açıklama ve incelemede yardımcı olan.
bunun yanında üreticilere bu konuda sorular sorulduğunda kolayca anlayabildikleri ve
yanıtlayabildikleri kavramlardır.
Benimseme Sürecine Yöneltilen Eleştiriler
Daha önce değinildiği gibi, benimseme sürecinin safhaları üzerinde kesin bir görüş birliği yoktur.
Everett M.Rogers daha önce açıklanan, yaygın olarak kullanılan ve beş safha halinde incelenen
benimseme sürecini eleştirerek yeni bir model önermiştir (5-s. 104.106). Anılan yazara göre
öncelikle bu sürecin ismi yanlıştır. Çünkü varlığından haberdar olunan her yeniliğin belirli süre
sonunda mutlaka benimsenmesi gerekmez. Bu nedenle bu sürece daha genel, reddetme ve
benimseme kararlarının her ikisini de içeren bir terime gerek duyulmaktadır. Birçok yenilikler
üreticilerce hiç bir zaman benimsenmemektedir. İkinci olarak değerlendirmenin ayrı bir safha
biçiminde ele alınması eleştirilmektedir. Çünkü sürecin başlangıcından bitişine değin sürekli bir
değerlendirme sözkonusudur. Ayrıca yazara göre tarımsal yeniliklerde deneme safhası özellikle az
gelişmiş ülkelerde uygulanmamaktadır. Üreticiler komşularının elde ettikleri sonuçlan kendileri
için yeterli deneme saymaktadırlar. Son olarak benimseme kararı aldıktan sonra da, verilen kararı
yeniden onaylamak ve kuvvetlendirmek için yeniliğe ilişkin bilgi aramanın devam ettiğine
değinilmektedir. Yazar bu nedenle sürece yenilik-karar süreci denmesini ve bilgi, ikna. Karar
verme, uygulama ve onaylama safhaları şeklinde incelenmesini önermektedir.

Teknolojik

Yenilikleri

Tanıtma

Ve

Benimsetme

Çalışmalarında

Çiftçilere

Ulaştırılması Gerekli Bilgiler
Teknik ve İşlevsel Bilgi
Tarım kesiminde modern tarımsal teknolojileri tanıtma ve benimsetme çalışmalarında, yeni
teknolojilere ilişkin çiftçilere sunulacak bilginin "teknik ve işlevsel olması" yani bilginin niteliği
de önemlidir. Teknik bilgi, bir yeniliğin optimal kullanımı için gerekli olan bilgilerden oluşur.
Benimseyen kişi yenilikten ne oranda yarar sağlayacağını, doğru bir biçimde nasıl kullanılacağını
ve benzeri konulan bilmek durumundadır.
Yeniliklerin göreli olarak daha karmaşık olduğu durumda fikirlerin daha az karmaşık olduğu
duruma göre uygun benimseme için daha fazla teknik bilgiye gereksinme vardır ve yeniliğin önce
denenmesi, sonra benimsenmesi için yeterli bir düzeyde teknik bilgi sağlanamadığı zaman yeniliği
reddetme ya da benimsemeden vazgeçme ile sonuçlanmaktadır.
Bilginin daha geneli yeniliğin işlevsel olmasıdır. Başka bir anlatımla üreticiye önerilen yeniliğe
ilişkin sunulacak bilgi, üreticinin yaşam pratiğinde hemen yararlanacağı bilgi olmalıdır. İşlevsel
bilgilere sahip olmayan bir yeniliğin kullanılması ve benimsenmesi genellikle çok güç olmaktadır.
Yayım elemanlarının çabalarını üreticileri yenilikten haberdar etmeye yoğunlaştırdıkları
görülmektedir Yayımcılar kendilerinden beklenilen önemli işlevi, ancak "teknik bilgj"
yoğunlaştırdıkları oranda yerine getirebilir. Çünkü benimseme sürecinde üreticilere gerekli olan
bilgi çeşidi özellikle deneme ve karar verme evrelerinde teknik bilgidir. Yayımcıların çoğu
yeniliğe ilişkin temel bilgilerin öğretilmesini kendi sorumluluk alanlarının dışında kaldığını ve
bunun örgün eğitim için daha uygun bir görev olduğunu algılamışlardır. Herkesin kabul edeceği
gibi temel kavramları öğretmek yayımcılar için çok zordur. Fakat böylesine bir anlayış eksikliği
uzun dönemde yayımcının görevini çok güçleştirir.
Üreticilerde Yeniliğe İlişkin Olumlu Tutum Oluşturulması
Bir yeniliğe ilişkin tutumların, I)yeniliğe ilişkin özel tutum ve 2) değişime ilişkin genel tutum
olmak üzere iki düzeyi bulunmaktadır. Teknolojik yenilikleri tanıtma ve benimsetme
çalışmalarında bilim açımızdan yeniliğe ilişkin özel tutum daha önemlidir.
Bu tutum temel olarak birey açısından yeniliğin yararlılığı konusunda olumlu ya da olumsuz bir
inançtan ibarettir. Bununla beraber böyle bir tutum bir yenilikten diğerine taşınmaktadır. Bir
önceki yeniliğin benimsenmesine ilişkin olumlu bir deneyim, gündemdeki yenilik açısından kişide
olumlu bir değerlendirmeyi geliştirici kolaylaştırıcıdır. Yani değişim yönünde genel olumlu bir

tutum oluşmasına neden olur. Bunun aksi halinde ise; bir önceki yeniliğin benimsenmesine ilişkin
olumsuz bir deneyim, gelecekteki yeni fikirlere karşı direncin oluşmasına yol açar. Bu nedenle
yayım elemanı yüksek derecede oransal üstünlüğe ya da yararlılığa sahip, var olan değer
yargılarına uygun ve başarı şansı yüksek olan yeniliklerle işe başlamalıdır. Bu ise değişim
doğrultusunda olumlu bir tutumun yaratılmasına yardımcı olacak ve gelecekte topluma sunulacak
yenilikler için yolları açacaktır.
Öyle ise yayım elemanı için tek strateji, yöneldiği kitlelerde değişim yönünde genel olumlu bir
tutumu geliştirmek olmaktadır. Böylesine değişime yönelik toplumlarda bireyler kendine yönelik,
yeniliklere açılır ve yenilikleri aktif olarak soruşturur. Böyle bir ortamı oluşturabilmede yukarıda
değinilen oransal üstünlüğü (yararlılığı) yüksek, toplumun değer ve inançlarına uygun ve başarı
şansı yüksek olan yeniliklerle işe başlama çok önemlidir. Toplumu değişime yöneltebilmenin bir
diğer aracı da modernleşme mesajlarıyla bombardıman etmektir. Bu mesajlar özel yeniliklerle
ilgili de olmayabilir. Bu yaklaşımın bir örneği az gelişmiş ülkelerin üreticilerine yönelik
modernleşme çalışmalarında görülmektedir. Bu ülkelerde gazete, sinema, radyo ve televizyon gibi
kitle haberleşme araçları değişim öncesi fikirlerin mesajlarıyla doludur ve bunun sonucunda
değişime karşı olumlu tutum yaratır ki, bu yeni fikirlerin (yeniliklerin benimsenmesinde
kolaylaştırıcı etkide bulunur.

Yeniliklerin Yayılma Eğrisi
Bir toplum içinde tüm bireylerin, yenilikleri aynı anda benimsemediklerine daha önce değinilmişti.
İşte bu durum konu ile ilgilenenleri yeniliklerin ele alınan toplum içinde yayılmasının, nasıl bir
gelişme izlediğini incelemeye yöneltmiştir. Yeniliklerin bir toylum içinde yayılmasının seyri
yayılma eğrisi denilen eğrilerle ortaya çıkartılabilir. Bu eğriyi elde edebilmek için zamana
göre hazırlanan grafikler kullanılmaktadır. Bu amaçla düzenlenen grafiğin yatay ekseni
yeniliğin ele alınan toplum içinde yayıldığı yılları, düşey ekseni ise yeniliği benimseyenlerin,
toplam bireyler içinde yüzdesini göstermektedir. Yayılmanın sürdüğü her yıl için, o yılda
benimseyenlerin yüzde oranlarının kesiştiği noktalar birleştirildiğinde yayılma eğrisi elde edilmiş
olur. Yapılan deneysel araştırmalarda genellikle yayılma eğrileri eğer yüzde oranları yığınsal olarak
ele alınırsa çan şekilli eğri eklemeli frekans olarak ele alınırsa S-şekilli eğri olarak elde
edilmektedir. Dağılım ise normal ya da normale yakın olmaktadır.
Yayılma eğrilerinin genellikle bu şekilde ortaya çıkması, normal olarak yeniliğin tanıtıldığı ilk
yıllarda benimsemenin başlangıçta yavaş olduğunu gösterir. Yavaş bir başlangıçtan sonra
toplumdaki bireylerin yarısı, yeniliği benimseyene dek giderek artan bir hızda benimseme
görülmektedir. Bu en üst noktadan itibaren benimseme oranı giderek azalmaktadır.

Şekil 2. Aynı verilere göre hazırlanmış bir “S-şekilli” ve bir “Çan-şekilli” yayılma eğrisi
örnekleri

Benimseme Grupları
Daha önce değinildiği gibi, genellikle tarımsal yenilikler bir bölgedeki üreticilerin tümü tarafından
hemen ve aynı zamanda benimsenmemekte, önce az sayıda üretici yeniliği uygulamaya
başlamaktadır. Daha sonra çeşitli etkenler yanında, ilk önce benimseyenlerin uygulamada elde
ettikleri başarının bir fonksiyonu olarak geniş çapta bir benimseme, beklenen bir durumdur. Bu
yığınsal benimsemeden sonra geride az sayıda üretici kalmıştır. Geride kalanlar da giderek belirli bir
zaman süreci içinde yeniliği benimserler.
Tarımda yeniliklerin yayılmasında genellikle gözlenen bu durum, ilgilileri bazı sorunlarla karşı
karşıya bırakmaktadır. Yenilgi ilk kez benimseyenler kimlerdir? Bazı üreticiler niye çoğunluk
benimsedikten sonra yeniliği uygulamaya başlamaktadırlar? Yenilikleri erken ya da geç
benimseyenlerin bazı ortak karakterleri var mıdır? İşte bu soruları yanıtlayabilmek için
araştırıcılar bir toplum içindeki bireyleri yeniliği benimseme zamanlarına göre sınıflandırmaya
çalışmışlardır.
Bunun yayım elemanları için de pratik bir değeri olacağı düşünülmüştür. Yayım elemanları,
benimseme gruplarının genel karakterlerine bakarak, yeniliği götürdüğü yörelerde hangi
çiftçilerin öncelikle yeniliğe karşı olumlu ya da olumsuz bir davranış gösterebileceğini bir
ölçüye kadar tahmin edebilirler. Böylece değişik üretici gruplara göre farklı benimsetme
yöntemleri uygulanabilir. Öte yandan tarımsal yayımda önem taşıyan yerel önderleri ortaya
çıkarmada bu bilgiler, yayımcıya büyük ölçüde yararlı olur.
Benimseme gruplarının standardizasyonunun yapılmasında üç sorunla karşılaşılmaktadır; a)
benimseme

gruplarının sayılarının belirlenmesinin düşünülmesi, b) her bir benimseme

grubunu kapsayacak bir toplumun bireylerinin oranının kararlaştırılması ve c) istatistiksel
yöntemin saptanması ya da aksi halde benimseme gruplarının tanımlanmasıdır.
Benimseme gruplarının sınıflandırılmasında ele alınan temel ölçüt yenilikçiliktir. Yenilikçilik
bir kimsenin içinde yaşadığı toplumun diğer üyelerine oranla yeni fikirleri göreli olarak daha
erken benimseme derecesidir. Yenilikçilik “göreli” bir kavramdır, bir toplumda biri diğerine
göre az ya da çok yenilikçi olabilmektedir. Yenilikçilik sürekli bir değişkendir ve sosyal statünün
yüksek, orta ve düşük sınıflara bölünmesine benzer biçimde, yalnızca düşünsel düzeyde, belirli
gruplar halinde bölünebilir.

Bireyler yenilikleri benimsemedik davranışlarına göre gruplara ayırırken özellikle üç noktaya dikkat
edilmelidir; a) gruplandırma örneklemeye giren bütün denekleri kapsamalıdır. Örnekleme
içindeki herhangi bir bireyin hiçbir benimseme grubuna girmemesi halinde yapılan işlem
hatalıdır. b) bir denek yalnız bir tek benimseme grubuna girebilmelidir. Bir bireyin birden
fazla benimseme grubuna girebilmesi olanak dışı olmalıdır, c) gruplandırma işlemi belirli bir
sınıflandırma yöntemiyle yapılmalıdır.
Bireyleri

benimseme

gruplarına

ayırmada

yukarıdaki

sınırlar

içinde

çeşitli

yöntemler

kullanılmaktadır. Bunlar içinde yayılma eğrisinden yararlanılarak yapılan gruplandırma en
yaygındır. Daha önce görüldüğü gibi benimseme dağılımı zaman içerisinde bir çan eğrisi çizer ve
dağılım genellikle normaldir. Dağılımın normal olması önemlidir. Çünkü normal frekans
dağılımında benimseyenleri sınıflandırmaya yarayacak bazı özellikler vardır. Bunlardan birisi
ortalama (x), diğeri ise standart sapma (sd) dir. Bu iki istatistiksel değere dayanılarak yapılan bir
sınıflara ayırma işlemi aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Erken
Yığın
%34
Yenilikçiler
%2,5

Geciken
Yığın
%34

Geç
Kalanlar
%16

Erken
Benimseyenler
%13,5

Şekil 3. Benimseme eğrisinden yararlanılarak bir toplumdaki bireyleri benimseme zamanlarına göre
sınıflara ayırma işlemi

Şekil 3’de X-cd nin solunda kalan %2,5 luk alan sosyal sistem içinde yeniliği ilk kez benimseyen
kişileri kapsamaktadır. Bu ilk gruba yenilikçiler (innovators) denir. Ondan sonra gelen ve %13,5 luk
bir bölümü kapsayanlar yeniliği erken benimseyen bireylerdir. Bu ikinci gruba, erken benimseyenler
(early adpoters) d enir. Ortalamanın tam solunda kalan ve %34’lük bir bölümü kapsayan alana giren
bireylere de geciken yığın (late majority) denir. Benimsemede en geri kalan üreticiler kuramsal
olarak toplamın %16’sıdır. Bu grupta yer alanlara geç kalanlar (laggards) denir. Bu çok kullanılan
sınıflandırma ancak dağılım normal olduğu zaman uygulanabilir. Öte yandan birçok araştırmacılar

üçlü bir sınıflandırmanın (erken benimseyenler-geciken çoğunluk-geç benimseyenler) yeterli
olduğunu da belirtmektedir.

Benimseme Davranışını Etkileyen Etmenler
Bir toplum içindeki bireyler, yenilikleri benimseme davranışlarına göre benimseme gruplarına
ayrıldığında,her gruptaki kişilerin belirli ortak karakterlere sahip oldukları görülür. Kişilerin
taşıdıkları bazı ortak karakterlerin, yenilikleri benimsememelerinde olumlu ya da olumsuz rol
oynadıkları söylenebilir.
5000’e yakın yayıma ve benimseme araştırma bulgularının incelenmesinden, benimseme gruplarının
karakteristikleri, başka bir anlatımla benimseme davranışlarını etkileyen etmenler başlıca üç grup
altında toplanılması genellikle kabul edilmektedir. 1) Soysa-ekonomik nitelikler, 2) Kişiliksel
özellikler ve 3) haberleşme davranışlarıdır.
Sosyal –ekonomik karakteristikler
Bu bölümde karakteristiklere ilişkin kuramlar genellemeler biçiminde sunulacaktır.
1- Yaş açısından erken benimseyenlerle geç benimseyenler arasında bir fark yoktur.
Yaş ile benimseme davranışı arasındaki ilişkiyi saptamaya yönelik 228 araştırmanın yaklaşık
yarısı bu konuda hiçbir ilişki bulunmadığını, %20’si erken benimseyenlerin daha genç olduklarını
ve %30’u erken benimseyenlerin daha yaşlı olduklarını göstermiştir.
2- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla daha eğitimlidir.
3- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla daha fazla okur-yazardırlar.
4- Erken benimseyenler geç benimseyenlere göre daha yüksek sosyal statüye sahiptirler.
Sosyal statü, gelir servete sahip olma,yaşam düzeyi,mesleksel prestij ve bir sosyal gruba mensup
olma ve benzeri değişkenlerle gösterilmekle beraber, sosyal statü ölçülebilmektedir. Bu konuda
yapılan araştırmaların 2/3 sinde sosyal statü ile yenilikçilik (benimseme davranışı) arasında olumlu
bir ilişki saptanmıştır.
5- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla daha yüksek derecede bir dikey
sosyal hareketliliğe sahiptir. Bu konuda deneysel araştırma sonuçları bulunmakla beraber, erken
benimseyenler daha yüksek sosyal statüye sahip oldukları halde sürekli daha yüksek bir sosyal
statüye ulaşma çabasındadırlar. Gerçekten de buna ulaşmalarının bir aracı olarak yenilikleri
benimsemeyi de kullanabilmektedirler.
6- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla daha geniş hacimli (ölçekli) birimlere
(işletme vb) sahiptir.
7- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla daha yüksek ticari-ekonomik bir
konuma sahiptir. Geçimini temine yönelme, satmak için değil yalnızca kendi tüketimini karşılamak

için üretim yapan geleneksel bir köylü tipidir. Yenilikçiliğin açık göstergelerinden biri de Pazar için
tarımsal ürün üreten yani ticari bir yönelmedir.
8- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla krediye karşı (borç para alma) daha
olumlu bir tutuma sahiptir.
9- Erken benimseyenler geç benimseyenlere göre daha ihtisaslaşmış işletmelere sahiptir.
Yenilikçilik ile Zenginlik Arasındaki İlişki
Erken benimseyenlerin sosyal karakteristikleri böylece daha iyi eğitim, daha yüksek sosyal statü ve
benzeri şeyler olarak belirtilmektedir. Onlar daha zengin, daha çok işbölümü yapmış daha fazla
uzmanlaşmış ve daha geniş ölçekli birimlere sahiptir. Zenginlik ve yenilikçilik iç içe görünmektedir.
Yenilikçiler zengin oldukları için yenilikleri benimserler ya da yenilikleri benimsedikleri için
zengindirler. Burada elverişli korelasyonal veri bazında neden ve etki soruları yanıtlanamaz.
Zenginlik ve yenilikçiliğin birlikte değişmeleri için yeter neden bulunmaktadır. Bazı yeni fikirlerin
benimsenmesi geniş ölçüde sermaye gerektirmekte ve pahalıya mal olmaktadır. Bu süreçte
yenilikçiler daha zengin ve geç kalanlar ise daha fakir hale gelmektedir. Çünkü yenilikçi ile
benimseyen kişi olarak geç benimseyenlerce kaçınılabilen tehlikeyi göze almaktadır. Bazı
yenilikçilerin yeni fikirleri başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Yenilikçi arasıra uğrayabileceği
başarısızlıkları kaybını giderebilmek için yeterince zengin olmalıdır. Yenilikçilik ve zenginlik
yüksek düzeyde ilişkili oldukları halde, ekonomik faktörlerin yenilikçi davranışı tümüyle
açıklayamadıkları da belirtilmelidir. Örneğin tarımsal yenilikçilerin zengin olmaları eğilimi olduğu
halde, yenilikçi olmayan (yani yenilikleri reddeden, geç benimseyen) birçok zengin üretici
mevcuttur.
Kişiliksel özellikler
Yenilikçilik deyince ilkin kişisel özellikler akla gelmektedir. Ancak araştırmacıların dikkati
kişiliksel değişkenlerin ortak yönlerine henüz yönelememiştir. Bunun nedeni,belki de saha
araştırmalarında anket yoluyla kişiliksel değişkenliklerin boyutlarını ölçmenin zor oluşudur.
10- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla kendilerini başka kişi yerine
koyabilmekte,yani bir başka kişiliğe kolay bürünmektedir. Empathy kişinin kendini bir başka
kişinin rolüne koyma yeteneğidir. Bu yetenek yenilikçi için önemli bir niteliktir. Çünkü yenilikçi
kişi, karşı gerçekleri düşünebilmeli, hayal edebilmeli ve onlarla etkin bir biçimde haberleşmek için
karşıt karakterli kişilerin rollerini yapabilmelidir.
11- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla daha az doğmaktır. Dogmatizm, göreli
olarak kapalı bir inanç sistemini temsil eden bir değişken, kuvvetli tutulan katı bir inançlar dizisidir.

Oldukça dogmatik olan bir kişi yeni fikirleri iyi karşılamaz, o kapalı bir usulle geçmişte yaşamayı
yeğler.
12- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla soyut şeylerle daha fazla ilgileme
yeteneğine sahiptir. Yenilikçiler, kitle haberleşme araçlarından algılama gibi geniş ölçüde soyut
uyanlara dayanarak yeni bir fikri benimseyebilir. Fakat geç benimseyenler yeniliği öncülerin
işlemleriyle (yani yenilikçilerin gözleriyle) gözlemeyebilmektedirler. Bu nedenle geç benimseyenler
daha az soyut şeyler ilgilenme yeteneğine gerek duymaktadırlar.
13- Erken benimseyenler geç benimseyenlere göre daha rasyoneldir. Rasyonellik verilen bir
sonuca ulaşmak için en etkin (uygun) araçları kullanmaktır.
14- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla daha zekidirler.
15- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla değişime karşı daha uygun bir (olumlu)
tutuma sahiptir.
16- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla riske (tehlikeye) karşı daha olumlu bir
tutuma sahiptir.
17- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla eğitime karşı daha olumlu bir tutuma
sahiptir.
18- Erken benimseyenler geç benimseyenlere göre bilime karşı daha uygun bir tutuma
sahiptir. Çünkü yeniliklerin çoğu bilimsel araştırmanın ürünleridir. Onun için yenilikçilerin bilime
karşı daha yatkın olmaları akılcı olmaktadır.
19- Erken benimseyenler geç benimseyenlere göre daha az kadercidirler. Kadercilik bir
kişinin geleceğini kontrol etme yeteneğinde bir eksikliği algılama derecesidir. Örneğin sağlık
konusunda yayım çalışması yapan bir sağlık uzmanı geleceğinin kader tarafından belirleneceğine
inanan bir kimseyi, aile planlamasına ve bunun doğal sonucu olarak daha yüksek düzeyi ve daha
sağlıklı bir yaşama nasıl ikna edebilir?
20- erke benimseyenler geç benimseyenlere oranla daha yüksek düzeyde başarı güdüsüne
sahiptir. Başarı güdüsü bir kimsenin kişisel başarı duygusuna erişmek ve yetkinlik için kesin arzu
duyuran sosyal bir değerdir.
21- Erken benimseyenler geç benimseyenlere göre eğitim, meslek ve vb. konularda daha
arzuludur (hırslı istekli).
Haberleşme davranışları
22- Erken benimseyenlerin geç benimseyenlere oranla sosyal katılmaları daha fazladır.
23- Erken benimseyenler geç benimseyenlere göre sosyal sistemle daha iyi bütünleşmişlerdir.
Haberleşmede bütünleşme, bir sosyal sistemde bireylerin kişilerarası haberleşme kanallarına
bağlanma derecesidir.

24- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla daha kozmopolittir. Yenilikçi gruplar
sosyal sistemlerden çok, dış dünyaya yöneliktir. Geniş ölçüde seyahat eder ve yerel sistemlerinin
sınırının ötesindeki şeylerle ilgilidirler. Aslında yenilikçi karekterleri onların dış dünya ile olan sıkı
ilişkilerinden kaynaklanmaktadır.
25- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla yayım elemanları ile daha sıkı ilişki
içindedir.
26- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla kitle haberleşme kanallarına daha fazla
kulak verirler.
27- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla kişilerarası haberleşme kanallarıyla daha
bütünleşmişlerdir.
28- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla yeniliğe ilişkin daha fazla bilgi ararlar.
29- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla yeniliğe ilişkin daha fazla bilgi sahibidir.
30- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla daha yüksek bir derecede fikir
önderliğine sahiptir. Yenilikçilik ile fikir liderliğinin olumlu bir ilişkide oldukları saptandığı
halde,bu iki değişken ilişkilerinin geniş ölçüde sistemin normlarına dayanmakta olduklarını
biliyoruz. Modern bir toplumun fikir önderleri geleneksel bir toplumun fikir önderlerine göre daha
yenilikçidir.
31- Erken benimseyenler geç benimseyenlere oranla sosyal sisteme geleneksel normlardan
çok modern normlarla bağlıdırlar.
32- Erken benimseyenler geç benimseyenlere göre daha iyi bütünleşmiş sistemlere aittir. Daha
iyi bütünleşmiş sosyal sistemde içerden doğran yeni fikirler daha hızlı yayılar ve böyle bir toplumun
üyeleri yeni fikirlere, ilişkin bilgileri daha çabuk öğrenirler.
Özet olarak bu 32 bağımsız değişkenin çoğunun yenilikçi ile olumlu ilişkisinin olduğunu
görmekteyiz. Bunun anlamı, bu değişkenlerle ilgili olarak yenilikçiler geç kalanlara oranla daha
yüksek puan alacaklardır. Örneğin Kolombiya’nın geleneksel köylerinde yenilikçiler kentlere yılda
ortalama 30 kez gideren, geç kalalar yalnızca ortalama 0,3 kez gitmektedirler (kozmopolitik-dış
dünyaya açılmaya bir örnek). Böylece her bir benimseme grubunun bir dizi karakteristikleri
geçmişte yapılan 5.000 yayılma araştırmasından ortaya çıkarılmıştır.
Bu benimseme grupları arasındaki önemli farkla yayımcıların, her bir benimseme grubunda değişim
yaratabilmek için değişik strateji uygulaması gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır.

Yeniliklerin Yayılma Süreci
Tarımda yeniliklerin
karardır. Ancak

benimsenmesi

üreticinin

kendisi

tarafından

alınan' bireysel bir

hiçbir birey, bir yeniliğe karşı içinde bulunduğu sosyal çevreden bağımsız

olarak hareket edemez. Bu nedenle, yeniliklerin benimsenmesini bütünüyle anlamak için,
yeniliğin ele alınan toplum içinde zamanla yayılmasını incelemek zorundayız.
Yeniliklerin yayılma süreci, bir yeniliğin kaynağından çıkarak ele alman toplumun üyeleri
arasında, bir zaman süresi içinde yayılması işlemidir. Başka bir anlatımla, yeniliğin
kaynağından çıkarak ondan yararlanacak kimselere ulaşması sürecidir. Bu süreç "toplumun
benimseme süreci11 olarak da adlandırılmaktadır. Tarım kesiminde yeniliklerin kaynağı
genellikle araştırma kurumları ve üniversiteler, yararlanacak bireyler ise üreticilerdir.
Hiçbir yenilik bir topluma sunulduğu anda toplumun bütün bireyleri tarafından hemen
benimsenmez. Yeniliğin tüm bireyler arasında yayılması ve benimsenmesi için az ya da çok bir
zamana gereksinme vardır. Örneğin, melez mısırın lowa'da benimsenmesi on yıl sürmüştür. Bir
Kolombiya köyünde kimyasal gübrenin ilk kez kullanışından, tüm köylerin benimsemesine dek
geçen süre otuz yıldan fazla olmuştur.
Polatlı'da buğday üretiminde kimyasal ilaçlarla yabancı ot mücadelesi bir yenilik olarak 1964
yılında sunulmuş ve tüm üreticilerce benimsenmesi birkaç yıl önce tamamlanmıştır
Neden bazı yenilikler aynı toplum içerisinde bazılarınca daha çabuk, bazılarınca ise daha
yavaş, benimsenmektedir ya da aynı tür yenilikler değişik toplumların bazılarında daha çabuk
bazılarında ise daha yavaş benimsenmektedir? Unutulmaması gereken bir nokta da, birçok
yeniliğin hiçbir zaman benimsenmediği ve reddedilmekte olduğudur. Bunun yanında bazı
yenilikler bir toplumun bireylerinin ancak bir kısmı tarafından benimsenmekte, aynı toplum
içinde bazı bireyler ise çeşitli nedenlerle bu yenilikleri hiçbir zaman benimsememektedirler.
Bu soruları yanıtlayabilmek için, yeniliklerin bir toplum içinde yayılma sürelerini etkileyen
etmenlerin iyice bilinmesi gerekir. Yeniliklerin hangi karakterleri, onları yayılma ve benimseme
oranını etkilemektedir. İşte bu sorunun yanıtı yeniliklerin özellik (nitelik)lerindedir.
Yeniliklerin Özellikleri
Yeniliklerin algılanan niteliklerini evrensel düzeyde tanımlayabilmek için standart bir sınıflama
şemasına gereksinme bulunmaktadır. Böylece herhangi bir kimse bir yeniliğe ilişkin benimseme
oranını önceden tahmin etmek için her yeniliği incelemek durumunda kalmayacaktır. Böylesine
genel bir sınıflandırma, ancak yeniliklerin özelliklerine ilişkin yapılacak bir yayılma

araştırmasının nesnel sonuçlarına dayandınlabilir. Bu amaca araştırıcılarca henüz ulaşılmamış
olduğundan, bu bölümde bu konudaki bir yaklaşım ele alınarak, yeniliklerin beş temel özelliği
açıklanacaktır. Bu beş niteliğin herbiri birbirleriyle deneysel anlamda ilişkili ve bu konuda
çalışan tüm araştırıcıların genellikle birleştikleri niteliklerdir.
1) yararlılık (oransal üstünlük), 2) uygunluk. 3) karmaşıklık,

4)denenebilirlik ve 5)

gözlenebilirlik.
Yararlılık (oransal üstünlük)
Yeniliğin ekonomik ve sosyal açıdan yarar sağlama oranıdır. Diğer bir deyişle, başkasının yerini
alan bir yeniliğin daha iyi ve yararlı olduğunun algılanma derecesine yararlılık denir. Yararlılık
genellikle ekonomik olarak ifade edilirse de. başka ölçütlerle de ölçülebilmektedir. Yeniliklerin
benimseyenlere sağladığı yararlar çok çeşitli biçimlerde olabilir. Ekonomik karlılık, riskin
azalması, zamandan ve işgücünden tasarruf, ilk maliyetin azlığı ve çalışma koşullarını
iyileştirmesi bunlar arasında sayılabilir. Bir yenilik bu yararlardan ne kadar fazlasını,
sunulduğu topluma sağlayabiliyorsa, o kadar hızla yayılır.
Yeniliklerin ekonomik yararlan kadar, bireylere sağladığı sosyal yararlar da önemlidir. Ülkemizin
bazı yörelerinde traktörün yayılmasında ekonomik karlılık yanında sahibine kazandırdığı
sosyal prestijin de etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca yeniliğin yararlarının hızla ortaya çıkmasının
da benimsenmesinde olumlu bir etkisi vardır. Tarımsal sigorta gibi koruyucu yeniliklerin
kolayca yayılmamasında, yararlarının hızla ortaya çıkmamasının da etkisi olduğu
belirtilmektedir. Ayrıca yeniliğin yararlarının ortaya çıkmasının da benimsenmesinde olumlu
bir etkisi vardır... Tarımsal sigorta gibi "koruyucu yeniliklerin

kolayca yayılmamasında,

yararlarının hızla ortaya çıkmamasının da etkisi olduğu belirtilmektedir.
Yararlılık ve benimseme oranı
Yararlılık bir anlamda bir yeniliğin benimsenmesi sonucu ortaya çıkan ceza ya da ödülün
yoğunluğunu gösterir. Yararlılığın ekonomik karlılık, ilk maliyetin azalması riskin azalması,
çalışma koşullarını iyileştirmesi, işgücü ve zamandan tasarruf ve ödülün yakın olması gibi
bazı alt boyutları bulunduğunu belirtmiştik.
Bu son sayılan yani ödülün yakın olması belki de koruyucu yeniliklerde
benimseme oranının özellikle niçin düşük olduğunu açıklamaktadır. Koruyucu yeniliklere
tarımsal sigorta, doğum kontrol yöntemlerini örnek olarak verebiliriz. Bu tür koruyucu yeniliklerin
yararlılığını (oransal üstünlüğünü) üreticilere göstermek. Sergilemek ya da demonstre etmek yayım
elemanları için oldukça güç bir iştir. Çünkü burada yararlılık (ödül) gelecekte bir zaman ortaya
çıkmaktadır. Bu bizi sergilemek ya da demonstre etmek yayım elemanları için olukça güç bir iştir.

Çünkü burada yararlılık (ödül) gelecekte bir zaman ortaya çıkmaktadır. Bu bizi gözlenebilirlik
niteliğinde olan bir eksikliğin koruyucu yeniliklerin bir karekteri olduğu ve bunun benimseme
oranının ters yönde etkilediği gerçeğine götürmektedir. Yararlılık ve benimseme oranı arasındaki
ilişkiyi soruşturan, araştırmaların büyük çoğunluğunda bu ilişki olumlu olarak bulunmuştur. Özet
olarak toplumun bireyleri tarafından algılanan bir yeniliğin yararlılığı, benimsenme oranı ile olumlu
ilişkidedir denebilir.
Yararlılık ve üreticiler
Yararlılığın bir alt boyutu olan ekonomik yararlılık benimseme oranının açıklanmasında özellikle az
gelişmiş ülkelerde büyük üreticilere göre küçük üreticiler açısından daha az önemlidir. Bu konuda
Amerika ve Hindistan’da yapılan birçok araştırma yukarıda ortaya konan genellemeyi
doğrulamaktadır. Pazara yönelik üretimde bulunmayıp, yalnızca kendi tüketimini karşılamak
amacıyla üretimde bulunan çiftçilerin yenilikleri benimseme oranının açıklanmasında kuramsal
olarak ekonomik yararlılık etmenin daha az etkin olması ya da kritik etmen olmaması beklenir.
Pazara yönelik üretimde bulunmayan üreticiler için benimseme oranı sosyal prestij ve sosyal onay
gibi ekonomik olmayan yararlılık alt boyutlarıyla açıklanabilmektedir. Traktörün ülkemizin bazı
yörelerinde yayılmasında ekonomik karlılığın yanı sıra sahibine kazandırdığı sosyal prestijin de
etkili olduğunu belirtmiştik. Öte yandan yeniliklerin ikinci özelliği olan uygunluğun sosyo-kültürel
değerleriyle de açıklanabilir.
Bir ekonomist olan Schultz, az gelişmiş ülkelerin üreticileri arasında yenilikleri benimseme
oranının belirlenmesinde sosyo-kültürel değişmelerin önemli olduğu görüşüne karşı çıkmaktadır.
Schultz’a göre köylüleri ekonomik karlılık çok etkilemektedir ve bunların kültürel etmenlere
gereksinmeleri bulunmamaktadır. Yani yazara göre, tarımsal yeniliklerin benimsenmelerinde tek
etmen ekonomik karlılıktır. Bu aşırı öneri birçok sosyal bilimci, özellikle ekonomistlerce hatalı
görülmektedir. Ekonomik yararlılık üreticilerin yenilikleri benimseme oranını belirleyici bir
etmendir. Ancak tek başına benimseme oranını açıklayamamaktadır. Üreticilerin yenilikleri
benimseme oranını açıklamada yeniliklerin diğer sosyo-kültürel özelliklerine de gereksinme
bulunmaktadır.
Uygunluk
Yeniliğin üreticilerin var olan değer yargılarına, eski deneyimlerine ve gereksinmelerine uyumlu
olma derecesi olarak tanımlanır. Toplumun var olan niteliklerine uygun olmayan bir yenilik, uygun
olana bir yeniliğe göre kuramsal olarak daha yavaş yayılır ya da benimsenir. Uygunluk niteliği
üreticiye daha az risk, daha fazla güvence sağlar ve yeniliği ona daha anlamlı kılar. Bir yenilik a)
sosyo-kültürel değer ve inançlarla, b) geçmiş deneyimlerle ve c) halkın gereksinmeleriyle uyumlu

olduğu oranda uygundur. Örneğin, domuz etinin dinsel nedenlerle yenmediği toplumlarda domuz
yetiştiriciliğine ilişkin üretim tekniklerinin yayılması olanağı yoktur. Aynı şekilde sol elin
kullanılmadığı topluluklarda, salt sol elle çalışabilen tarım aletlerinin kolayca benimsenmesi
beklenemez.
Değerler ile uygunluk
Hindistan’da Hindu halkın kültürel ve dinsel değerleriyle çatıştığı için sığır etinden besin maddesi
olarak yararlanılmamaktadır. Hindistan’da Hindu bir köylünün sosyal statüsü,sahip olduğu inek sayısı
ile orantılı olarak yükselmekte ya da azalmaktadır. Dinsel inançlarına göre inek kutsal sayıldığından
milyonlarca hayvan sokaklarda başıboş dolaşmakta ve 1 milyarı aşan nüfus en zengin hayvansal
protein kaynaklarından biri olan sığır etinden yararlanamamakta ve hayvansal protein açığına yol
açmaktadır. Bu ülkede hayvansal protein açığını kapatabilmek için FAO (Uluslar arası Gıda ve Tarım
Örgütü) uzmanlarınca 1964’de keçi yetiştiriciliğini geliştirme projesi, köylülere yenilik

olarak

sunulmuştur. Keçi, sığıra göre ¼ oranında yeme gereksinen (daha az yeme gereksinir) ve süt verimi
göreli olarak daha yüksek olan (yemi süte dönüştürme oranı sığırdan daha yüksek) evcil bir hayvandır.
Tüm çabalara karşın keçi yetiştiriciliğini geliştirme projesi, yani yenilik köylülere benimsetilememiştir.
Bunun nedeni, Hindistan’da keçiyi yalnızca sosyal yapının en alt tabakasını oluşturan hint fakirlerinin
yetiştirmelerdir. Yani köylü keçi yetiştirmeyi reddetmeyi bir tür sosyal prestij konusu yapmaktadır.. O
nedenle bir topluma sunulan yenilik, o toplumun değerleriyle uyumlu olduğu süreci yayılabilir ve
toplumca benimsenebilir.
Öte yandan toplumun var olan değer ve inançlarıyla uyumlu olmayan bir yeniliğin yayılması
genellikle yeni bir değer sisteminin öncelikle benimsenmesini gerektirmektedir. Diğer bir deyişle
toplumun değer ve inançlarına uygun olmayan bir yenilgi benimsetebilmek için, o yeniliğe uygun
olan bir değer ve norm sisteminin önceden benimsetilmesi ve yeniliğin topluma ondan sonra
sunulması gerekir.
Karmaşıklık
Bu nitelik yeniliğin anlaşılmasındaki ya da uygulanmasındaki kolaylığı veya zorluğu
göstermektedir. Yeniliklerin kolay anlaşılabilme ve uygulanabilmeleri yayılma sürelerinin
kısalmasına olumlu etkide bulunmaktadır. Bazı yenilikler yeterli bilgi ve beceri düzeyi olmadan
kolaylıkla benimsenemezler. Özellikle tarımsal araç ve gereçlerin yayılmasında bu nitelik daha fazla
önem kazanır.

Denenebilirlik
Yeniliğin benimseme kararına varılmadan önce sınırlı bir ölçüde denebilir olma niteliğidir. Örneğin,
bir çiftçi yeni bir gübre çeşidini önce tarlasının küçük bir parselinde deneyebilir aldığı sonuca göre
tarlanın tümünde kullanabilir. Oysa kooperatifçiliğin yayılmasında, benimsemeden önce deneme
olanağı bulunmadığı gibi içinde yer aldığı toplumda eğer bir kooperatif mevcut değilse 1163 sayılı
kooperatifler Yasasına göre en az altı kişini daha kooperatifçiliği benimsemesini beklemek
durumundadır.
Gözlenebilirlik
Yeniliğin getirdiği sonuçların başkalarınca az veya çok gözlenebilir olma derecesidir. Gözlenebilir
olma niteliği fazla olan yeniliklerin yayılmaları daha hızlı gerçekleşir. Buna bir örnek verebilmek
için iki çeşit yabancı ot ilacı olduğunu varsayalım. Birinci ilaç, otları daha tarla yüzeyine çıkmadan,
diğer ilaç ise boy attıktan sonra öldürsün. İkinci ilacın etkisi gözle görülebilecek, ancak birinci ilaç
da “belki de o tarlada zaten yabancı ot yoktu” sorusunu saklı tutabilecektir. Bu nedenle ikinci ilacın
üreticilerce yeğlenmesi olasılığı fazladır denilebilir.
Fiziki yeniliklerin, fikri yeniliklere oranla daha çabuk ve kolay benimsenmeleri olağandır. Ayrıca
sosyal, ekonomik ve kültürel yapı değişikliği gerektirmeyen tarafsız yenilikler, yapıda değişiklikler
gerektiren taraflı yeniliklere oranla daha hızlı benimsenmektedir.
Yeniliklerin yayılma süreleri, sunuldukları toplumun sosyal yapısı ile de yakından ilgilidir. Modern
normlara sahip, gelişmiş bir topluma sunulan bir yeniliğin, geleneksel yapılı, geri kalmış bir
topluma sunulan aynı nitelikteki bir yenilikten daha çabuk yayılma olasılığı büyüktür. Ülkemizin
gelişmiş bölge köylerinde modern tarımsal girdilerin gelişmemiş bölge köylerine oranla çok fazla
kullanılması bunun somut bir örneğidir. Marmara bölgesinde köylülerin yapay gübre kullanma
oranları %72,0 iken, Güney-Doğuda aynı oran yalnızca %3,3’tür.
Değişim, kültürün yansıması olarak kabul edildiğinde, değişimlerin giderek çabuk oluşacağı
söylenebilir. Şu bir gerçektir ki, birçok yenilik kuşaklar önce çok uzun süreler içinde benimsenmiş
iken, benzer yeniliklerin benimsenme süreleri günümüzde daha kısa olmaktadır.
Bu konuda bir diğer etmen ise, toplumu saran haberleşme ağının dokusudur. Toplum dışardan
yönelik haberleşme kanalları ne kadar yoğun ise, yeniliklerin yayılması o kadar hızlı olur. Ayrıca
toplumun iç haberleşme dokusunun sıklığı yeniliklerin daha çabuk yayılmasında önem taşır.

Yeniliklerin yayılmasını etkileyen etmenlerden birisinin de yenilikleri yaymakla görevli kuruluş ve
kişilerin varlığı ve çalışmaları olduğu söylenebilir.
Öte yandan yayılma süreci, insanların birbirini etkilemesi süreci olup, bir kişinin (yayımcı) diğer bir
ya da birkaç kişi ile yeni bir fikri (yeniliği) haberleşmesi olarak da tanımlanır. Yayılma süreci a)
yenilik, b) yenliği bilen kişi, c) yenilikten habersiz olan kişi (ya da kitle) ve d) yeniliği bilen ile
bilmeyenleri birbirine bağlayan haberleşme kanallarından oluşur. Burada yeniliği bilen kişi yani
kaynak(yayımcı)tır. Yenilikten habersiz olan da alıcılardır. Kaynak ve alıcı arasındaki sosyal
ilişkilerin doğası, kaynağın (yayımcının) alıcıya yeniliğe ilişkin bir şeyler söyleyip söylemeyeceğini
ve daha da ileri giderek alıcıya anlatıldığı zaman ortaya çıkacak etkileri içinde bulundukları koşullar
belirler.
Alıcının yeniliği benimseme ya da reddetme kararının belirmesinde, yeniliğin alıcıya ulaştırıldığı
haberleşme kanalı da önemlidir. Haberleşme kanalının seçimi yayımcı kadar, a) haberleşme
davranışının amacına ve b) mesajın yöneldiği kitleye de bağlıdır. Eğer yayımcı üreticiyi yalnızca
yeniliğin varlığından haberdar etmek istiyorsa kitle haberleşme kanalları çoğu kez en etkin ve hızlı
olanıdır. Üretici sayısı kabarık, çok kalabalık ve dağınık bir kitle ise ve yayımcının amacı yeniliğe
karşı daha uygun bir tutum oluşturmak için üreticiyi ikna etmek ise kitle haberleşme ve kişilerarası
haberleşme kanalları arasında (ya da her ikisinin birden) bir seçim yapılmalıdır.

YAYIM YÖNTEMLERİ

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.
Yayım yöntemlerinin, “yönteme katılan kişi sayısına göre” yapılan sınıflandırması Çizelge 2’de
verilmiştir.
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;


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.

Çizelge 2: Yayım Yöntemleri

AMAÇ
Sorunların
çözümünde yardımcı
olma

YÖNTEM
Bireysel Yöntem

HEDEF KİŞİ /GRUP
Birey

(İşletme / Büro
Ziyaretleri)
Grup
Grup tartışması
Gösterim
İşletme Ziyareti

Sorun belirleme

Tarla günü

Büyük grup

Toplantı
Yarışma

Fuar
Radyo, TV yayınları

Kitle

Bilgi transferi

Aşağıda olumlu ve olumsuz iletişim davranışlarından bazıları listelenmiştir.
Olumlu Davranışlar


Karşısındakinin görüşlerini kabullenmeye hazır aktif bir dinleyici olmak.



Karşısındakine yoğunlaşmak



Karşısındakini 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.



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.

İşletme Ziyareti
İşletme ziyaretleri, yayım elemanı ile çiftçi arasında bireysel temasın sağlanması amacıyla en sık
kullanılan yöntemdir. Yayım elemanının çiftçiyi işletmesinde ziyaret etmesi, çiftçinin, yayım
elemanını büroda ziyaret etmesinden daha avantajlıdır.
İşletme ziyaretleri ile yayım elemanı;
-

Çiftçi ve ailesini yakından tanımış olur

-

Çiftçiye özel konularda ona bilgi verebilir ve tavsiyelerde bulunabilir.

-

Çiftçilerin karşılaştıkları sorunlar ve bölgenin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

-

Çiftçiye yeni öneriler/uygulamalar hakkında bilgi verir veya bu uygulamaların sonuçlarını
takip eder.

-

Çiftçiler arasında genel bir ilgi uyandırır ve yayım faaliyetlerine katılmalarını teşvik eder.

İşletme ziyareti sırasında, yayım elemanı, kendi gözlemlerine ve çiftçiden almış olduğu bilgiye dayalı
olarak, sorunların çözümü yolunda çiftçi ile daha kolay işbirliği yapabilir.
İşletme ziyaretleri her zaman belirli bir amaç için yapılmayabilir, fakat bu ziyaretler çiftçiler ile
sağlıklı bir iletişimin sağlanması açısından faydalı bir yöntemdir. Yayım elemanının sadece hatır
sormak için bile bu ziyareti yapması, yayım elemanı ile çiftçi ailesi arasında karşılıklı saygı ve
dostluğun gelişmesine katkıda bulunacaktır.
b) Büro Ziyaretleri
Yayım elemanı çiftçiyi ziyaret ettiği gibi, çiftçinin de kendisini bürosunda ziyaret etmesini beklemektedir.
Böyle bir ziyaret genellikle yayım elemanının yöre çiftçileri arasında uyandırdığı ilginin bir yansımasıdır.
Yöre çiftçilerinin yayım elemanına olan güveni ne kadar fazla ise, o kadar çok yayım elemanını ziyaret
ederler. Böyle büro görüşmeleri yayım elemanının çok az zamanını almakta ve çiftçi ziyaretlerinden daha
fazla avantajlar ortaya koymaktdır.

c) Çiftçi Mektupları
Bazı durumlarda yayım elemanı çiftçiyle mektuplar sayesinde ilişki kurabilir. Çiftçi mektupları yayım
elemanının çiftçi ziyaretleri sırasında kurmuş olduğu ilişkinin takip edilmesi işlevini yerine getirir.
d) Örnek Çiftçi
Örnek çiftçi yönteminde, yayım elemanı ile hedef kitleyi oluşturan çiftçiler arasında köprü görevini
yerine getiren örnek çiftçiler yer alırlar. Yayım elemanı hedef kitleye aktarmak istediği yayım
önerilerini örnek çiftçi aracılığı ile hedef kitleyi oluşturan çiftçilere ulaştırır. Yayım elemanı ile örnek
çiftçi arasında bire bir ilişki sözkonusudur. Örnek çiftçinin yayım elemanından aldığı yayım önerilerini
diğer çiftçilere de bireysel olarak aktarması beklenir. Bu nedenle yayım elemanı tarafìndan örnek çiftçi
olarak seçilen kişilerin gerek yayım elemanı gerekse diğer çiftçiler ile olan ilişkilerinde uyumlu olması,
hedef kitleyi oluşturan çiftçiler ile iletişiminin yüksek olması ve en önemlisi yayım önerilerine açık bir
kişilik yapısına sahip olması gerekir.
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 olan avantajları şunlardır;
 Daha fazla kişiye ulaşmaya olanak sağlar.
 Bireysel yöntemlere göre daha kısa sürede daha fazla sayıda kişiye ulaşılır.
 Çiftçi başına düşen yayım maliyeti daha düşüktür.
 Çiftçilerin daha fazla katılımına olanak sağlar.
 Yayım elemanının performansı konusunda çiftçiler daha kolay bilgi sahibi olabilirler.
Yayım elemanının, grup yöntemlerinin yukarıda sözü edilen avantajlarından yararlanabilmesi için, bu
yöntemlerin kullanımı konusunda bazı temel bilgileri edinmiş olması gerekmektedir. Bu bilgiler;


Eğer daha önceden oluşmuş bir çiftçi grubu yoksa, bu grupları oluşturmak ve işlevsel hale
dönüştürmek oldukça güçtür. Yayım elemanı 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.
Yayım çalışmasının amacına, çiftçilerin ve yayım elemanının önceliklerine ve olanaklarına bağlı
olarak aşağıdaki grup yöntemleri kullanılabilir.
Grup yöntemlerinden bazıları şunlardır:
a) Yöntem Demonstrasyonu
b) Sonuç Demonstrasyonu
c) Yarışma
d) Tarla Ziyaretleri
e) Tarla Günü
f) Tartışma
g) Ders
h) Panel
i) Sempozyum
j) Seminer
3) Kitle İletişim Yöntemleri
Kitle İletişim yöntemleri aynı anda türdeş olmayan ve çok sayıda bireyden oluşan bir kitleye ulaşılmasını
sağlayan yöntemlerdir. Bu yöntemlerin kullanılabilmesi için herşeyden önce bir kitle iletişim
aracından yararlanma olanağının sağlanması gerekir. Diğer yayım yöntemlerine göre birim maliyeti
en düşük olan yöntemdir. Ancak izleyenlerin bireysel koşullarına uygun mesajların düzenlenmesi
mümkün olmadığından yeniliğin veya yeni teknolojinin "duyurulması" açısından etkin yöntemlerdir.

Kitle İletişim Yöntemlerinden Bazıları şunlardır:
I) Basılı Materyal
i) Gazete
ii) Duvar gazetesi
iii)Sirküler Mektup
iv)Broşür
II) Görsel-İşitsel Araçlar

i) Radyo
ii) Televizyon
iii) Poster
iv) Fuar
v) Sergi

KITALAR
Avrupa
Afrika
Yakın Doğu
DÜNYA (126 ülke)

KULLANILAN YAYIM YÖNTEMLERİ
(Yayımda Kullanım Oranı %)
Bireysel
Grupsal
Kitlesel
57
31
12
35
51
14
45
28
27
43
41
16
Swnason 1990

YAYIM ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM SEÇİMİ
Yöntem seçiminde ilk aşamada o bölgenin veya toplumun gereksinimleri belirlendikten sonra, en etkin
yayım yönteminin seçimi yayım elemanı tarafından yapılır.
Yöntem seçiminden önce şu unsurlar göz önüne alınmalıdır.
— Hiçbir yöntem diğerinden daha iyi değildir.
Yayım elemanı koşullara en uygun yöntemi seçmelidir.

Hiçbir yöntem diğerinden üstün

görülmemelidir.
- Programın yürütülmesinde birden fazla yöntem kullanmak.
Şimdiye kadar yürütülen yayım çalışmalarında birden fazla bilgi iletim yönteminin kullanılmasının
bireylerin öğrenme süreçlerini hızlandırdığı görülmüştür.

- Yöntemlerin çakışması
Kullanılan yöntemlerin birbiriyle çakışmaları beklenir.Eğer bir demonstrayon çalışması grup
tartışmasını gerektiriyorsa, demonstrasyonla verilen bilginin kuvvetlendirilmesi için iki yöntem birlikte
kullanılabilir.
- Olası koşullarda görsel ve yazılı materyalin kullanılması. Eğitim, görsel ve yazılı materyal
kullanarak desteklenebilir.
Yayım çalışması sırasında amaç çiftçilerde yayım önerileri doğrultusunda davranış değişimi sağlamaktır.
Ancak bu sonuca tek bir aşama ile ulaşmak mümkün değildir. Çiftçilerin yenilikleri benimseme süreci
boyunca göstermiş oldukları tutum ve davranışlar da göz önüne alındığında, davranış değişimi sonucuna
ulaşabilmek için yayım çalışmasının bazı alt evrelere ayrılarak her bir evrede etkili olacak yayım
yöntemlerinin ayrı ayrı belirlenmesi gerekir.
Bir yayım çalışmasının farklı evrelerinde kullanılacak yayım yöntemlerinin belirlenmesinde, o
evrede çiftçi davranışları açısından hedeflenen durum temel kriterdir.
Aşağıda bir yayım çalışmasının farklı evrelerindeki farklı amaçlara ulaşabilmek için hangi yayım
yöntemlerinin kullanılabileceğine ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

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
çözmeğe, 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.
5- Bilgi, beceri, alışkanlık ve hareketlerini geliştirecek, problemlerini kendi başına çözebilecek
duruma getirecek yöntemleri kazanmak isterler.
6- Çevresini tanıma isteğine ağırlık verirler (Kurt, 2000).

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 yazmaz bilmez öğrenmekte 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 herkes 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 hanımınla kızın, onlarında
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, manavda 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 kilosun 2 lira mı olacak?
Öğretmen bana bunu öğretecekse hanımı da alıp gelirim kursa. Anladınız mı şimdi neden
buradakilerin okuma yazma kursuna gelmediklerini.

Yayım eğitim faaliyetleri için de bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlardan bazılarını şu şekilde
sıralamak mümkündür.
1- Birey, öğretim amaçlarını, kullanılacak eğitim yöntemlerini kavramalı, benimsemelidir.
2- Eğitim sırasında öğrenenin, öğreticinin, basılı kaynaklardaki bilgilerin, görüşlerin,
tecrübelerin ortaya çıkması sağlanmalıdır.
3- Eğitimde kazandırılacak bilgiler, görüşler, öğrenenin tecrübeleriyle bütünleşebilmelidir.
4- Görüşler, tecrübeler belli odak noktalarında yoğunlaştırılmalıdır.
5- 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 Araç Seçimi:
a-) Faydalanılacak Aracın Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar:


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 yapılmaldır.



Yeni bilgilerin hemen kullanılabilmesine öncelik verilmelidir.



Bireylerin önceki bilgileri ile yeni öğrenecekleri arasında ilişki kuracak teknikler
kurulmalıdır.



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.

Yöntem Seçiminde Dikkat Edilecek Dikkat Edilecek Hususlar;





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 sayısına göre bir veya birden fazla yayım yöntemi uygulamayı
gerektirirse, seçilen yöntemin en etkili olmasında gerekli olan araçlarda bu doğrultuda
seçilmelidir. Örneğin, önceden belirlenmiş özel amaçların gerçekleştirilmesi bireylere
yönelikse, bireysel yöntemlerdeki araçları; 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, becer, 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 belirli düzeyde konu ile ilgili olarak bilgi ve becerinin
olması gerekir. Yayım elemanı ilgili araçları kullanmada gerekli bilgi ve beceri seviyesine
sahip değilse ya da bunların faydasına pek 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 olupolmaması, uygulanacak olan yayım programına veya hedef kitleye ekonomik olarak bir külfet
getirip getirmemesi de yayım yönteminin ve araçların seçimini etkileyecektir (Kurt 2000)

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 kitlenin 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 karşılığa değer mi? dDaha iyi ve etkili olarak kullanılmasına yardımcı olacak yazılı bir rehberi var mı? (Kurt
2000)

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 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. Birbirini izleyen
(a) haberdar olma, (b) ilgi duyma, (c)değerlendirme, (d] deneme ve (e) benimseme safhaları söyle
tanımlanabilir.
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 çekilmesinde, 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).
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 elemanı 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 iletşim araçlarının yanı sıra bu aşamada destek olarak
yayım elemanları köy seviyesinde grup toplantıları organize edebilirler (FAO 1984).

Değerlendirme ;

Bireyin, daha önce edindiği genel bilgileri kendi özel durumu için eleştirdiği

safhadır. Bir başka anlatımla, bireyin söz konusu 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 imkânları, sakıncalı yanları,
sağlayacağı gelir veya yarar konusunda 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).
Deneme

:

Kendi

özel

koşullan

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 imkân yok ise, diğer
çiftçilerin arazilerine ziyaretler yapılabilir.
Benimseme
üretici

tarımsal

:

Bireyin

yeniliği

yeniliği

tümüyle

ve

benimseme
sürekli

kararını

verdiği

olarak uygulamaya geçer.

safhadır.

Yani

Bu

karara

ulaşmada 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)

Benimseme sürecinde, kullanılan yayım metotları genellikler haberdar olma aşamasında kitle iletişim
yöntemlerinden, ilgi duyma ve değerlendirme safhasında kitle iletşim ve grup yöntemlerinin
kullanılmasın en rasyonel olanlarıdır. 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, değerlendirme safhasında olan diğer
üreticilere, bunların değerlerini ve deneyimlerini göstermeleri değerlendirme safhasındaki üreticilere
çok yardımcı olabilir. (FAO 1984)

İLETİŞİM
NEDEN İLETİŞİM?
İnsan davranışları ile ilgili her alanın iletişim ile ilgilenmesi zorunludur (Wilbur Schraam)
İLETİŞİMİN İNSAN YAŞAMINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Toplum halinde yaşamak yalnızca yan yana gelmek değildir.
Toplum halinde yaşamak ilişkiler kurarak yaşamak demektir. Çünkü insanların, en basitinden en
karmaşığına değin gereksinmelerini giderebilmeleri bu sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler ile
olanaklıdır. Bu bağlamda, toplum, aritmetik bir bireyler toplamından daha çok bir ilişkiler
toplamıdır. İnsan ilişkilerinin kurulması ise ancak iletişim ile olur. Bu nedenle insanlar sürekli olarak
birbirleriyle iletişim halindedirler. İletişim insanoğlu için toplum halinde yaşamın zorunlu ve
kaçınılmaz kıldığı bir etkinliktir. İnsanın iletişim zorunluluğu duymaması ancak ıssız bir adada tek
başına kalması durumunda olabilir.
NASIL İLETİŞİM
(a) İnsanlar konuşurlar. Sözler, yüz yüze ilişkilerle ya da radyo, tv, cep telefonu gibi araçlarla
iletilir.
(b) İnsanlar yazı yazarlar. Yazılı sözler gazete, kitap, ilan tahtası, mektup, e-mail ile paylaşılır.
(c) İnsanlar duygu, düşünce ve gözlemlerini; müzik, şiir, roman, resim, yontu v. b. sanat
yapıtlarıyla, iletirler.
(d) İnsanlar anlam yükleyerek yaptıkları vücut hareketleri olan jest ve mimiklerle iletişim
kurarlar. El sıkışma (ya da diğer selamlaşma biçimleri), göz kırpma, baş sallama (Hindistan), bıyık
burma, başlıca jest ve mimiklerdir. Pantomim tamamıyla vücut anlatımına dayalı bir iletişimdir.
(e) Hatta insanlar susarak, hiç bir şey yapmadan iletişim kurarlar. Sınıfta gürültü başlayınca
susan hoca, sınıfı susturur.
(t) İnsanlar giysileriyle iletişim kurar. Anadolu köylerinde dul hanımların ördüğü çoraplardaki
şekil ve renkler, genç kızların ördüğünden farklıdır. Birçok yerde "yas"ı bildiren giysi, giyim biçimi ve
işaretler vardır.
(g) İnsanların iletişim için kullandıkları yöntemler ve araçlar sonsuzdur. Karadeniz Bölgesinin
bazı yörelerinde evlenme çağına gelmiş kızı bulunan haneler bu durumu çatıya koydukları testi ile
iletirler. Renkler, sayılar, kokular ve hatta mekân iletişim amacıyla kullanılabilir.
(h}Mekân (Köyodasında başköşe, En önemli haber manşete.) Yakın durma, uzak durma, yakınlık.
(k) Radyo, tv, telefon ve faks gibi başlıca iletişim araçları yanında: Flamalar ve bayraklar; trafik
işaret ve ışıkları; siren, zil ye düdük sesleri; ramazan davulu v. b. de bilinen iletişim araçlarıdır.
Kızılderililer dumanı, Afrikalılar tam-tam'ı uzakla iletişimde kullanmışlardır. Posta güvercini de aynı
amaçla kullanılan ilginç (canlı) bir iletişim aracı olmuştur.

İLETİŞİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
İnsanoğlunun uygarlık tarihi ile iletişim tarihi büyük ölçüde birbiriyle örtüşür. İletişimin tarihsel
gelişiminde başlıca dört sıçrama noktası vardır.
1. Konuşma yetisinin gelişmesi ve dillerin ortaya çıkışı. İnsanoğlunun ilk iletişim biçimlerinin elkol-vücut hareketleri ile doğada gördüklerinin taklidine dayandığı varsayılmaktadır. Öte yandan,
insanların dil ve çenesinin yapısı çok çeşitli sesler çıkarmaya uygundur. İşte insanlar bu seslere
giderek, kendi topluluklarının ortak olarak anlaştığı anlamlar yüklemişler ve kendi toplumlarında
geçerli diller yaratmayı başarmışlardır. Yani çeşitli sesler, sözcükler durumuna, topluluğun diğer
bireylerince de bilinen nesnelerin ve olayların simgeleri durumuna geldi. İnsanlar dil yoluyla
gördüklerini, yaptıklarını birbirlerine kolaylıkla anlatabildiler. Böylece, insanlar yalnızca kendi
deneyimlerinden, deneme-yanılma yoluyla öğrendiklerinden değil, topluluğun diğer üyelerinin ve
büyüklerinin deneyimlerinden yararlandılar. Ortak bir toplumsal birikimine sahip oldular. A. Ribard
İnsanlığın Tarihi adlı yapıtında (s.6) "Çok uzun süren bu dönem boyunca insanoğlu çakmak taşını
yontarak biçimlendirdiği gibi, gırtlağından çıkan seslere de biçim vermiştir" demektedir.
2.

Yazının ortaya çıkışı. İnsanoğlu ilk olarak yakın Asya ve Doğu Akdeniz'de tarımsal üretime
başladı. İnsanın doğa ile kurduğu işbirliği sonucu doğan tarım devrimi ile önce yerleşik düzen ve
kendine yeterli küçük tarımcı köyler doğdu. Daha sonra tarımsal bilginin gelişmesi ile ortaya çıkan
artı ürün, ticaretin gelişmesine ve bazı insanların üretim dışında işler yapmasına olanak sağladı. Bu
gelişmelerle ilk kent devletler ortaya çıktı. Bu ilk uygarlıklarda yazı bir gereksinme haline geldi ve
M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler, Asurlular ve Mısırlılarda ilk yazı görülmeye başlandı.
Yazının bulunması ile tarih öncesi dönemi kapandı, tarih başladı. Yazı ile insan düşüncesi zaman
ve mekânda değişmeden hareket etme yeteneği kazandı. Bilgiler sağlıklı olarak saklandı ve iletildi.
Hasan Ali Yücel'in deyişiyle, yazı ile insanoğlu ölümsüzlüğü keşfetti.
Yazının gelişimi de, hemen her alandaki gibi, somuttan soyuta doğru oldu. İlk simgeler kendi
kendini açıklayan resimler biçimindedir. Bunlara piktogram (resim yazı) denir. Daha sonra ideografik
yazı doğdu. Burada da yazıda resimler hâkimdi. Ancak resimler sadece nesneleri değil, düşünceleri,
eylemleri anlatıyordu. Örneğin kuş resminin uçma eylemini anlatması gibi. Daha sonra resimler
değil, sesleri gösteren şekil simgeler üretildi ve böylece fonatik yazıya geçildi.
İnsanoğlu çok değişik yazı yüzeyleri kullandı. Yazı; düzgün taşlara, kemiklere, kil tabletlere,
madeni ve tahta plakalara, papirüs ve parşömen üzerine yazıldı. Kağıt: M.S. 105 yılında Çin'de
bulundu. İpek yolunu izleyerek İran ve Arap dünyasına ulaştı. Avrupa'ya ise ancak 12-13. asırda
geçti.

3. Yazının yığın halinde çoğaltılması Matbaa 1457 yılında Gütenberg tarafından bulundu. Daha
önce el yazması kitaplar ve elle çoğaltma vardı. Çinde, 600-700 yıllarında tahta baskı geliştirilmişti.
Matbaa ile aydınlanma çağı başladı. Daha çok insanın bilgiye ulaşması, farklı görüşlerin sentezi
mümkün oldu.
4. Telgrafla başlayan çağdaş iletişim araçları dönemi. Bundan yaklaşık 200 yıl önce
buhar enerjisinin üretimde kullanımı ile başlayan sanayi devrimi elektriğin bulunması ile hızlandı.
1843 yılında Samuel Mors'un öncülüğünde telgraf (Tele: uzaktan, Graf: şekil) ilk kez Washington.
D.C. ile Boston arasında kullanıldı. Böylece insanlar uzakla iletişimde ilk kez kendi hızlarını aştılar.
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Uzakla haberleşme ulaşıma bağımlılıktan kurtuldu. Atina-Pers savaşında er Pheidippedes koşmak
zorunda kalmıştı. 16. Yüzyılda bir mektubun maliyeti kendi ağırlığındaki altından fazla idi. Bir
mektup Kıbrıs'tan İtalya'ya 40 gün, İspanya'ya 50 gün, İstanbul'a ise 15 günde gelebiliyordu.
1875'te İskoçyalı Alexsandr Graham Bell sözlerden sonra seslerin uzağa taşınmasını sağlayan
telefonu buldu. 1891 de Thomas Edison'un kinetoskop'u sinemanın öncüsü oldu ve 1895 de Lumier
kardeşler sinemayı geliştirdiler.
Uzakla telsiz iletişim amatörlerin eliyle gelişti. Elektro manyetik dalgalar (Hertz dalgaları) yoluyla
sesin iletilmesine dayalı radyonun babası İtalyan Guglielmo Markoni'dir. İlk düzenli radyo yayını
1920 de ABD'de başlamıştır. Türkiye'de ise 1926 yılında Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi kurulmuş,
1927'de radyo yayınları başlamıştır.
Televizyon, aralarında İskoçya'lı Jhon Logie Baird (1925 te ilk görüntü transferi) ve Rus Vladamir
Zworkin de bulunan çeşitli araştırıcılar tarafından geliştirilmiştir. İlk düzenli yayın 1936'da BBC
tarafından başlamıştır. Türkiye’de ise ilk düzenli yayının başlangıç tarihi 31 Ocak 1968 dir. İlk
dönemde haftada üç gün, üçer saat yayın yapılmıştır.
İletişim amacı ile tasarımlanmış ilk uyduyu Amerikalılar gerçekleştirmiş ve 1958'de yörüngeye
konan "score" adlı bu uydudan Başkan Eisenhower, Noel konuşması yapmıştır. 1972 de Amerikalılar
Pioner 10 adlı bir uyduyu geri dönmemek üzere uzaya göndermişlerdir. Bu uydunun içine konan
insanoğlunu tanıtıcı bilgiler içeren plaketin birilerinin eline geçip geçmediği ve yanıt gönderilip,
gönderilmediği bilmiyoruz!
İletişim son elli yıldır bir bilimsel disiplin olarak da gelişmektedir.
İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI VE SÜREÇLERİ
İLETİŞİM SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI
İletişim (Communication: İng / Kominikasyon: fr / Latince ortaklık yaratmak, paylaşmak
anlamına; İngilizcede common, community ve communism gibi aynı kök'ten gelen kelimeler vardır.
Uzun yıllar ulaşım ve taşıma sözcükleriyle anlamdaş olarak kullanılmıştır. Çağdaş iletişim araçlarının
gelişmesiyle 20. yüzyılın başından itibaren malların değil bilgi ve düşüncelerin taşınması olarak
anlamı ayrışmıştır.
İLETİŞİMİN TANIMI
Bilgi, duygu ve düşüncelerin paylaşılması amacıyla, simgesel anlatım biçimleriyle yapılan
anlam alışverişi. Anlamları ortak kılma işlemi.
İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ
İletişimin dört temel elementi vardır. Her iletişim ortamında bunların bulunması gerekir.
Bunlardan birisi bile ortamda olmazsa iletişim gerçekleşmez.
(a) Kaynak: Belli bir bilgi, duygu ya da düşüncesini paylaşım konusu yapmak isteyerek iletişim
işlemini başlatan kişi ya da iletişim örgütüne denir.
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(b) Alıcı: Kaynağın bilgi, duygu ya da düşüncesini paylaşmak istediği kişi ya da kişilere alıcı
(hedef) denir. Yüz yüze iletişimde kaynak ve alıcı olma durumu sabit değil, değişme gösteren bir
özelliktir
(c) Mesaj: Paylaşılmak istenilen bilgi, duygu ya da düşüncedir. Mesaj iletişimin içeriği, özüdür.
(d) Kanal: Haberleşen iki taraf arasında bağlantı kuran ve mesajın taşınmasını sağlayan her türlü
araç ve ortama iletişim kanalı denir. İki kişinin konuşmasında ses titreşimlerinin taşınmasını sağlayan
aradaki hava tabakası, araçlı iletişimde ise örneğin telefon kanal görevi görür.
Geleneksel iletişimde; davet eden (kaynak, okuntu gönderen), okuntuyu getiren ( kişi olarak
kanal, haberci), okuntu (mesaj) ve okuntu gönderilen (alıcı) vardır. Köy yerinde evden bir şey
getirtmek için pek tanınmayan bir haberci gönderen kişi, yanına bir kişisel eşyasını da verir.

DİL VE SİMGELER
İnsanlar başta dil olma üzere sayısız denecek ölçüde çok sayıda ve değişik simgeler üretmekte
ve bunlar aracılığıyla zihinlerindeki bilgi ya da düşüncelerini birbirleriyle paylaşmaktadırlar.
Nesnelerin, kavramların, düşüncelerin yerini tutan ve bunların aktarımında kullanılan;
kelimelere, jest ve mimiklere, işaretlere ve benzeri anlatım araçlarına simge denir. Simge ile
temsil ettiği, aynı şey değildir. Simgelerin kendilerinden doğan, herkes için her yerde değişmeyen
anlamları yoktur. Daha doğru bir değişle, simgeler birer uyarıcıdır. Bu uyarıcılarla karşılaşan kimse
ona geçmiş deneyimleri ve içinde yaşadığı sosyal ortama göre anlam verir. Bu nedenle, anlamlar
simgelerde değil tek tek hepimizdedir.
Dil kültürün bir parçası olduğu gibi, onu ileten ve sürdürülmesini sağlayan bir araçtır. Kimi
toplumlarda belli dönemlerde belli konuların çok zengin simgeler ile işlenmesine karşın bazı
konuların çok az işlendiği görülür. Türkçede "at" ile ilgili çok geniş simgeler vardır. Atın yürüyüş ve
koşuşunu tanımlayan simgeler bile çok sayıdadır. Oysa Balık isimlerinin çoğu Rumcadan alınmadır. *Arapçada deve ile ilgili 5000 sözcük vardır.
En önemli yanım iletemediğim yanımdır. (Kafka )
En güzel söz, henüz sana söylemediğimdir. (Nazım Hikmet )
İLETİŞİM SÜRECİ
İletişim işlemi dört aşamalı bir süreç içinde gerçekleşir. Birbirini izleyen bu dört evre:
Kodlama, İletme, Alımlama ve Kod Açma'dır.
Kodlama: İletişim süreci kaynağın mesajını aktarılabilir, paylaşılabilir hale getirmesi ile başlar.
Kodlama; kaynağın, paylaşmak istediği bilgi, duygu ve düşüncesini alıcının da aynı anlamı
vereceğini varsaydığı simgeler haline getirmesi işlemidir. Kodlamada kaynağın iletişimden
beklediği amaç ve sahip olduğu iletişim becerisi önemli rol oynar. Kaynak kodlama yaparken
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karşısındaki ile ortak deneyim alanında bulunan simgeleri seçtiğine emin olmalıdır. Nasıl bir balıkçı
oltanın iğnesine takacağı yemi tutmak istediği balığa göre seçiyorsa (hiç bir balıkçı oltanın iğnesine
acılı adana ya da Antep baklavası gibi kendine göre bir yiyecek takmaz) bir kaynak da simgelerini
iletişim içinde olduğu alıcıya göre seçmelidir. Bir ziraat mühendisinin bilimsel bir toplantıda
meslektaşlarıyla beraberken seçtiği simgeler bir köy toplantısında çiftçilerle söyleşirken seçtiği
simgelerden farklı olmalıdır. :
Kuşkusuz insanlar arasında ortak deneyimler ne ölçüde fazla ise iletişimde başarı olasılığı o
ölçüde başarılı olur. Ancak insanların hiç ortak deneyimlerinin olmaması da olanaklı değildir. Kaynak
alıcıyı tanımaya çalışmalıdır ( yayım eğitiminde hedef kitleyi iyi tanıma özelliğini anımsayınız.)
(Benzer yaşam deneyimlerine sahip insanların oluşturduğu toplumlarda işler daha iyi gider.
Demokrasi, gelir dağılımı adaleti ve açık toplum bunu yaratmada önem taşır)
İletme: Kodlanan mesaj çeşitli iletişim biçimleri ve araçlarla alıcıya iletilir. İletme aşaması mesajı
taşıyan simgelerin alıcının duyu organlarına gelmesi ile tamamlanır. Burada iki noktaya
değinmekte yarar vardır.
(a) Araç seçimi aslında kodlama ile ilişkisiz değildir. Mc. Luhan'a göre aracın kendisi de mesajın
bir parçasıdır. Bu adeta bir armağanın alındığı mağaza etiketinin ve paketinin hediyenin değerine
yaptığı etki gibidir. Bir mesajın kalitesiz kağıt ve kötü basılmış bir basılı yayınla iletilmesi ile tersi
özelliklere sahip bir basılı yayın ile iletilmesi arasında alıcıyı etkilemek açısından önemli fark vardır.
Kaliteli bir şarap, çay bardağı ile sunulduğunda bütün büyüsünü yitirir. Çok sayıda araştırma
yayınlayan bir araştırıcı, iyi bir araştırıcı olduğu izlemini yaratabilir.
(b) Bir mesaj kodlanıp kaynağı terk ettiği zaman artık ondan bağımsız olur ve kaynak mesaj
üzerinde kontrolünü büyük ölçüde yitirir. Mesajın kimlere ulaşacağını ve ulaştığı insanların onu nasıl
yorumlayacağını kestirememek kaynak için endişe kaynağıdır.
Alımlama: Mesajı taşıyan simgeler, diğer rakip uyaranlarla birlikte duyu organlarına gelir.
Seçildikleri takdirde geldikleri duyu organlarından sinir sistemi aracılığıyla beyne taşınırlar.
Kodlanmış mesajın alıcının beynine gelmesi ile alımlama aşaması sona erer.
Duyu organlarımızın alımlama kapasitesi sınırlıdır. Bu nedenle, bizler etrafımızda bulunan
uyaranların ancak küçük bir bölümünü alımlayabiliriz. Bunu yaparken de tarafsız ya da rastgele
davranmayız. Alımlamaya yön veren özelliklerden bir kısmı uyarana aittir. Diğerlerinden farklı olma,
tekrarlanma gibi özellikler alımlamada rol oynar. Diğer yandan alımlama, alıcının geçmiş
deneyimleri ile içinde bulunduğu ruhsal ve fiziki ortamın özellikleriyle yakından bağlantılıdır.
Kod çözümleme: Bu son aşamada, alıcı kodlanmış mesajı geçmiş deneyimlerine göre
anlamlandırır ve yorumlar. Kod çözümleme sonucunda alıcının zihninde doğan anlamlar, kaynağın
paylaşmaya çalıştığı anlamlara ne ölçüde benzerse iletişim o ölçüde başarılı olmuş demektir.
Kod çözümleme ile bir anlam alışverişi gerçekleşmiş olur. Bu alış verişin para ve mal
değişiminden farkı vardır. (a) Para ve mal, yapı ve özellik değişimine uğramadan transfer edilir. Oysa
bilgi alışverişinde, alıcının elde ettiği bilgi çoğu kez kaynağın iletmeğe çalıştığından bir ölçüde
farklıdır. Böyle olmasa sınıfta bulunanlardan hepsinin sınavdan tam not alması gerekir. (b) Kaynak,
para ve malı, başkasına transfer ettiğinde kendi parası ve malı azalır ya da biter. Bilgi ise paylaştıkça
(sevgi gibi) azalmaz. Hatta paylaştıkça olgunlaşır, rafine olur .
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İLETİŞİMDE GERİ BESLEME
"Alıcının kendisine gelen mesaja karşı tepkisinin kaynağa geri dönmesine geri besleme denir.
Tanımda alıcı tepkisi ile kaynağa geri dönme iki anahtar kavramdır. Geri besleme ile eş anlamlı
olarak; “geri bildirim”, “besleyici yankı”, “yansıma” ya da doğrudan İngilizce karşılığı olan “feedback
“ kelimeleri kullanılmaktadır.
Geri besleme kaynak için çok önemlidir. Geri besleme, alıcının mesajı nasıl karşılayıp, nasıl
yorumladığı konusunda kaynağa bilgi verir. Kaynak aldığı geri beslemeye göre gereğinde, kodlama
işleminde ve iletim biçiminde yeniden düzenleme ve güçlendirme yaparak iletişimde istediği etkiyi
sağlamaya çalışır. Bu anlamda, geri besleme kaynağa sürdürdüğü iletişim işleminde başarı
derecesini gösteren ve onu uyaran değerli bir araçtır. Kaynak durumunda olanlar sürekli ve düzenli
olarak geri besleme almaya çalışmalıdırlar. Yeterli geri beslemeye sahip olan kaynak, sürdürdüğü
iletişim işleminin başarısını ve etkisini değerlendirebilir ve bu değerlendirmesi ışığında yeni
girişimlerle amacına ulaşmaya çalışır.
Yüz yüze iletişim, geri beslemeye elverişlidir. Kolay ve anında geri besleme elde edilebilir. Geri
besleme alıcı tarafından doğrudan bildirilebildiği gibi kaynak sorarak ta öğrenmeye çalışabilir. Yüz
yüze iletişim tarafların birbirini görmesine olanak verdiği için geri beslemenin dolaylı elde edilmesi
açısından da uygundur. Sınıfın ders izleme istekliliği, anlamayı gösteren baş sallamalar, öğretici
için bir yansıma sayıldığı gibi öğrencilerin esnemeleri, gürültü yapmaları da önemli bir yansımadır.
Kitle iletişimi ise geri beslemeye elverişli değildir. Geri besleme sınırlı ve gecikmiş olarak elde
edilebilir. Genelde üç yolu olmaktadır:
(a) Doğrudan alıcı tepkileri. Örneğin okuyucu mektupları, faks ya da telefonla bildirimler.
Bazılarına göre bu yolla alınan tepkiler çoğu kez küçük bir "seçkin" ya da "uyanı" bir azınlığa ait
olmakta ve kitleyi temsil etmemektedir,
(b) Kamuoyu yoklamaları.: Kaynağın geri besleme alma amacıyla yaptığı anket v. b. etkinlikler,
(c) Tiraj'daki durum ve reyting: Kitle iletişimi genelde ticari bir girişim olduğu için kitle iletişimcisi
ürününü hazırlarken kendisine geri besleme zamanında gelemeyeceği için önceki benzer ürünlerin
aldığı geri beslemeyi göz önüne alır. Bu nedenle kitle iletişiminde birbirine çok benzeyen ürünler ve
kalıplar ortaya çıkar. Kitle iletişiminde birbirini izleme ve öykünme eğiliminin örneklerine her alanda
ve her zaman rastlanmaktadır. "'Birbirine çok benzeyen televizyon programları, "'Diziler
"'Gazetelerin, dergilerin benzerliği "'Bilgi Yarışmaları”
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