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Kitle  Yayım Yöntemleri

Kitle Yayım Yöntemleri
Kitle yayım yöntemler i, daha çok s ayıda insana, yeni tekn ikler i, yen i fikirler i
ulaştırmak ve bazı ac il durumlar (Yaşanan don olay ları, fırtına, şiddetli yağış
vs.) karşısında onları geç kalmadan uyarm ak için kul lanılır. Kitle yayım
yöntemler i genel olarak “ tek y önlü b ilg i akışı” ve” medya araçlarının yoğun
kullanımı “ile ifade edilir.

Kitle  Yayım Yöntemleri

Avantajları
⁻ Yayım metotları içerisinde en geniş etkiye sahip o lan lar

bunlardır.
⁻ Kısa sürede çok sayıda katılımcıyı bilgilendirme olanağı
⁻ Çok büyük uzaklıklar da bile iletişim kurma olanağı
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Kitle  Yayım Yöntemleri

Dezavantajları
⁻ Fazla sayıda ve farklı özellik lere sahip katılımcılarla çalışılması

nedeniyle yayım mesajları çoğunlukla geneldir.
⁻ Ağırlıklı olarak tek yönlü iletişim söz konus udur ve bu nedenle de çiftçi

için öneml i prob lemler gündem e gelmez ve çiftçi kendisini h itap
edilmemiş hisseder.

⁻ İletişim sürecinin tarafları için kişisel kontak imkanı yoktur.
⁻ Yayım konularını kasetler, radyo ve filmler yoluyla hedef kitlelere

ulaştırmakla sınırlay an bir yayım pol itikası çok yüksek bir teknolo jik
altyapı, yetenek, kontrol ve yönetim sistemine sahip olmayı gerektirir.

Kitle  Yayım Yöntemleri

Dezavantajları
⁻ Köy şartlarında medya araç larının temini ve kullanımı çok zordur,

yayımcıyı bir noktada dışarıdan kişilere ve kuruluşlara bağımlı kılar.
⁻ Yayım çalışmalarında s adec e medya araçlarının kullanımı çiftçilerin

alışkın olmadıkları bir metottur. Çiftçiler veri len mes ajları tek başlarına
anlay amayac akları gibi, karşılarında her an sor u sorabilec ekler i
insanlar ararlar.

⁻ Tek yönlü olarak m edya araçlarının kul lanımı dur umunda ç iftçilerin
problemler in tespiti, çözümü ve y ayım konularının belir lenm esine
hiçbir katkıları olamaz.

Kitle  Yayım Yöntemleri

Kitle yayım metotlarında kullanılan materyaller hazırlanış şekline,
kullanıldığı yerlere ve etki farklılıklarına göre üç grup ta incelenebilir.
Bunlar;
Ø Basılı yayınlar (Poster, Gazete, Broşür, Bülten, Liflet, Sirküler Mektup)
Ø Görüntülü ve sesli yayınlar
Ø İnternet (Sanal ortam) yayınları
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Genel Olarak Görsel Araçlar

1- Daha iyi anlamayı sağlarlar
2- Hatırlamaya yardımcı olurlar
3- İkna edicidirler
4- İnsanların ilgisini çekerler
5- Zamandan kazanmayı sağlarlar

Görsel Araçlar

Görsel Araçların Planlanması

1- Konu: Neyi göstermek istiyorsunuz?
2- Yaklaşım: Konu ile nasıl ilgileniyorsunuz?
3- Uygulama: Ne göstereceksiniz?

BASILI YAYINLAR

1. Basılı Yayınlar
Kitle iletişim araç larından olan basılı yayınlar; bir eysel ve grup yayım
metotlarını tamamlayan, destek leyen ve çiftçi kitlesinin okur yazar lık
oranının artması ile tarımsal yayım sürec inde önemin i giderek artıran
kitle yayım metotlarıdır.
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Basılı Yayınların Avantajları
⁻ Çiftçi, zamanı kontrol imkanına sahiptir. Okuma işini istediği zam anda

ve istediği hızda yapabilir.
⁻ Çiftçi mesaj içeriğin i tekrar göz den geçirm e imkanına sahiptir.

Anlayamadığı yerleri tekrar okuyabilir.
⁻ Yayım uzmanı, konuyu gerekiyors a detaylı ve resim, şekil gib i

yardımcılarla daha iyi işleyebilir.
⁻ Devamlı okuyucuları tarafından atfedilen yüksek bir prestije sahiptir
⁻ Özellikle güvenil ir kişi veya kuru luşlarca hazırlandığında, güven

duygusu uyandırır ve doğruluğu baştan kabul edilir.
⁻ Diğer yayım metotlarının desteklenmesinde önemli rolleri vardır

BASILI YAYINLAR

Basılı Yayınların Dezavantajları
⁻ Okuma yazma bilmeyen çiftçiler yararlanamazlar.
⁻ Değiş en şartlara v e teknoloj iler e bağlı o larak sık sık gözden

geçirilerek tekrar basılmaları gerekir.
⁻ Basılı yayın içinde yer alan bilgiler yerel ya da bölges el şartlar a

uymadığı takdirde yarar sağlamayabilir.
⁻ İlgililerin eline geçmediği takdirde yarar sağlamazlar.
⁻ Televizy on veya radyo yayınları gibi daha eğlendir ici, kitle yayım

metotları ile kıyaslandığında basılı yayınlar genell ikle isten ilen
seviyede takip edilmez.

BASILI YAYINLAR

Yayım uz manı hazırlanan basıl ı yayını çoğaltmadan önce aşağıdaki sorulara o lumlu cevap
verebilmelidir:
⁻ Amaç belirgin mi ?
⁻ İçerik amaçla ilgili mi ?
⁻ Hedef kitle açıkça belirlenmiş mi ?
⁻ Okuyucu tercihleri belirlenmiş mi ?
⁻ İlk sayfa dikkat çekiyor mu ?
⁻ Başlık basit, ilgi çekic i ve bilgilendiric i mi?
⁻ Metin okuyucu iç in uygun uzunlukta mı ?
⁻ Yayının kağıdı ve boyutları okuyucuya uygun mu ?
⁻ Yazı büyüklüğü okuyucuya uygun mu ?
⁻ Yazının zamanlaması uygun mu ?
⁻ Konu okuyuculara yararlımı ?
⁻ Her konu önemiyle doğru orantıda uzunlukta mı ?
⁻ Verilen bilgi konuya özel mi ?
Kişilere hitap eden basit ve sohbet dili kullanılmış mı ?

Soruların cevabı EVET ise bu yayın çoğaltılabilir ve yayım sürecinde kullanılabilir.

BASILI YAYINLAR
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BASILI YAYINI OLUŞTURAN ÖGELER
1. Başlık
2. Metin
3. Slogan
4. Görüntü Ögesi
5. Tasarım

BASILI YAYINLAR

BASILI YAYINI OLUŞTURAN ÖGELER
1. Başlık: 
Bir yayında okuyucunun ilk dikkatini çeken yazılı öge başlıktır. Başlık 
metnin özünü ve yayının mesajını çok iyi yansıtmalıdır. Metnin anlamını 
tamamlaması gereken başlığın görevleri:
› Çarpıcılığı sağlamak, 
› Hedefi doğru göstermek
› Metni okutturmak için ilgi çekmek olmalıdır.

BASILI YAYINLAR

Başlık Çeşitleri:
Dolaysız Başlıklar Haber niteliği taşır. Bilgiyi dolaysız verir, çarpıcı değildir. (Traktör )
Dolaylı Başlıklar Kanıksanmış, alışılmış şeylerle ilgilenmeyen insanların var
olduğunu düşünerek, daha ilgi çekici başlıklar kullanılabilir. (İşte çiftçinin başpehlivanı..)
Birleşik Başlıklar Dolaylı ve dolaysız başlıklar birlikte kullanıldığında ilgi çekebil ir.
(İşte çiftçinin başpehlivanı, traktör)
Haber Başlıklar Sanki bir gazete haberiymiş gib i sunulan başlıklar, her zaman ilg i
çeker. (Traktörün gücü)
“Nasıl”lı Başlıklar “Nasıl”lı başlıklar, merak uyandırır, okuyucunun sorunlarıyla ilg ili
ise, çözüm getiriyorsa ilgi çekicidir. (Bu işleri nasıl yapacak?..)
Soru Başlıklar Soruyla yapılan başlıklar da merak uyandırıcıdır, ilgi çekicidir.
Kişiyi cevabını bulmak için metni tümüyle okumaya yöneltir. (Traktör ne kadar iş
yapabilir?)
Emir Başlıklar İnsanlar kendisine emredi lenin tersini yapmak isterler, bu
nedenle bu tür başlıklar biraz rahatsız edicidir. (Bu traktörü satın alın)

BASILI YAYINLAR
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Başarılı Başlığın Özellikleri:
› Kalıplaşmış değil, özgün olmalıdır. 
› İlgi uyandırıcı, dikkat çekici olmalıdır.
› Sözcüklerin anlamı güçlü olmalı ve ispatlanabilmelidir.
› Kolay anlaşılmalıdır. Çiftçinin anlayacağı dil kullanılmalıdır
› Konunun genel değil en önemli özelliğini vermelidir.
› Okura bir yarar vaat etmelidir.
› Metin ve resim gibi ögelerle uyuşmalıdır.
› Olumsuz başlık kullanılmamalıdır.
› Kolay okunan bir yazı karakteri seçilmelidir.

BASILI YAYINLAR

Kitle  Yayım Yöntemleri

2. Metin
Metin, başlık ve görüntü ögelerinin bir açıklamasıdır. Esas görevi ilg i
çekicil iği sağlam ak, bu konudaki tüm bilgi leri inanılır ve anlaşılır bir dil le
anlatmak, sonuçta hedef kitleyi harek ete geçirmektir. Aynı zamanda
eylemi sürekli kılmaktır.

Metin Çeşitleri:
Sebep gösteren metin Ürünün veya eylem in yar attığı olanak lar ve k olay lıklar
belirtilirken bunların sebepleri de gösterilir.
Mizahi metinBazen basit bir öykü, mesajı unutulmaz kılabilir.
Anlatıcı metin Konunun bütün özel lik leri anlatılır. Çiftçinin bilgilendirilm es i
sağlanır, fakat sıkıcıdır.
Tanıklı metin Yayımı yapılan ürünü veya eylemi denemiş kişi lerin olum lu
görüşlerinden yararlanılarak yazılır. İnandırıcılığı fazladır.
Konuşmalı metin İki veya daha fazla kişinin, yayın konusu hakkındak i düş ünceleri,
konuşmalarıdır. Akıcıdır kolaylıkla takip edilebilir.
Öykülü metin İnsanların i lgis ini çeken, onların sorunlarını içeren öykülerden
oluşturulur. İlgi çekici olabilir.

BASILI YAYINLAR
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Etkili ve Başarılı Bir Metin Özellikleri:
İlginçlik: Farklı olan şeyler her zaman insanların ilgisini çeker.
Basitlik: Hitap edilecek kişi ler in anlayac ağı di lden yazmak, kısa sözcük ve kısa
paragr af kullanm ak basitliği sağlar. 5 N ve 1K kuralı, yani "ne, nerede, ne zaman,
niçin, nasıl ve kim?" soruları aranmalıdır.
İnandırıcılık: Metin, inandırıcı, gerçeğe uygun olmalıdır.
Olumluluk: Seçilen sözcükler pozitif etkide olmalıdır.
Aşırı satıcı olmamak: Önemli gör ülen birkaç özellikten söz edilm eli, ger eksiz
ayrıntıya girilmemelidir.
Akıcı ve ilgi çekici dil kullanmak: Günlük konuşma diline uygun olarak, sank i
biriyle sohbet ediyormuş gibi olmalıdır.
Harekete geçirmek: İnsanların kararsızlığına "şimdi yapın", "hemen deney in" gib i
sözcüklerle olumlu yönde etki yapmak gerekir.

BASILI YAYINLAR

3. Slogan
Bir konu veya eylem, taşıdığı ayırıcı özellikler iyle, benzer olanlar dan ayrılır.
Amblem, logo, slogan gibi kendine özgü sembol ler sayes inde bellekler e yer
ederler.

Sloganlar, eylem in çarpıcı bir cüm lesinden veya baş arılı bir başlıktan
hareketle üreti lirler. Ürün veya ey lemin en öneml i ve yararlı öz ell iğini yansıtıp,
uzun süre belleklerde kalmasını sağlarlar.

BASILI YAYINLAR

Başarılı Sloganın özellikleri
› Ürünün veya eylemin farklılığını vurgulamalıdır.
› Yaptığı işi anlatmalıdır.
› Kolay hatırlanabilmelidir.
› Akıcı bir dille yazılmalıdır.
› Kazandıracağı yarar ve ödül belirtilmelidir.
› Merak uyandırmalıdır.
› Kısa ve özgün olmalıdır.
› Sık sık değiştirilmemelidir.

BASILI YAYINLAR
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4. Görüntü Ögesi
Görüntü ögesi, çiftçide istek uyandırır, ilgisini, dikkatini çeker, metni
okumasını sağlar. Düşüncelere etki edi lecek, gerçekler gösterilecekse
görüntü öges i olarak gerçek fotoğr af veya res im kul lanılm alıdır. Duygulara
seslen ilec ekse, istek uy andırac aksa, soyut ç alışmalar, şekiller kul lanılabi lir.
Özellikle kapak, çek ici, özendiric i olm alı, okuyucu kapağı görünc e, içine
bakmak için acele etmelidir.

BASILI YAYINLAR

Kitle  Yayım Yöntemleri

Başarılı Bir Görüntü Ögesinin Özellikleri
› Dikkat çekici olmalı.
› Konuyu etkili ve kolayca anlatabilmeli.
› Hedef kitlede istek uyandırmalı.
› Başlık, metin ve sloganı okutabilmek için merak uyandırmalı.
› Yayının diğer ögeleri ile uyumlu olmalı.
› İlgiyi dağıtıcı ayrıntılardan arınmış olmalı.
› Konunun üslubuna uygun olmalı.
› İstediğimizi anlatmaya yaramayan görüntülere yer verilmemelidir.
› Her bir görsel objede tek bir kavram sunulmalıdır.
› Karmaşık görsel objeler basitleştirilmeli
› Aşina olunmayan nesnelerin büyüklüğünü göstermek için bir ölçek kullanılmalıdır.
› Metinlerde ve resimlerde zemin rengine zıt bir renk kullanılmalıdır.
› Birden çok görsel objede tutarlı zemin rengi kullanılmalıdır.
› Bir görsel objedeki renk miktarı sınırlanmalıdır.
› Yatay çizgiler durgunluk hissi ver ir. Dikey çizgiler güç gösterir, yukarı bakma hissi

verir. Köşegen çizgiler kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir.

5. Tasarım
Tasarım; bir basılı yayının ana ögeleri olan başlığın, metnin, görüntü ögesinin,
sloganın ne şekilde yerleştirileceğinin belirlenmesidir. Yayının basım sonrası
görünecek biçiminin bir taslağı olan bu belirleme; grafikere, metin yazarına,
basım teknisyenlerine bilgi verir ve yol gösterir.

BASILI YAYINLAR
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İyi Bir Tasarımın Özellikleri
› Tasarımı oluşturan ögeler ölçü, biçim, renk ve aralıklarıyla dengeli bir uyum

içinde olmalıdır.
› Bir tasarımı dış hatlarıyla meydana getiren şekil, sıkıcı değil, ilgi çekici

olmalıdır. Etkili bir siluet gereklidir.
› Olabildiğ ince basit olmalıdır. Özellikle küçük alanlarda yapılanlar sade

olmalıdır. Gereksiz süsleme ve eklerden kaçınılmalıdır. Her öge, mesajın
aktarılmasına hizmet etmelidir.

› Boş alanlar, tasarım için gerekli ve kaçınılmazdır. Boşluklar yayın ögelerinin
algılanmasını kolaylaştırır, çekiciliği sağlar. Okuyucunun dikkatini yönlendirir.

› Beyaz alan, önemli herhangi bir ögenin, örneğin metnin, belirtilmesine,
öneminin artmasına izin verir. Fakat aşırı beyaz alanların lüks ifade ettiği de
unutulmamalıdır.

BASILI YAYINLAR

› Görüntü ögeleri, hitap edilen kişilerin ilgi alanlarına göre seçilmelidir.
› Tasarımda olabildiğince görsel öge kullanılmalıdır.
› Yayına ürünü kullanan, eylemi gerçekleştiren insan ögesinin girmesi ilgiyi 

arttırır.
› Yüzler, yayından başka yerlere, dışarıya bakıyor olmamalıdır. 
› Yayındaki yazıların uyumlu olması, aynı yazı ailesinden olması yararlıdır.
› Görme olayının genelde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru olduğunu 

düşünerek, tasarımın orta-üst kısmına ve tepesine ağırlık verilmelidir.
› Yayında bir egemen (Dominant) ögenin olması gerekir. Egemen ögenin dikkat 

merkezi oluşturması, ikincil olanların ona bağlanması etkiyi arttırır. Büyük 
ögeler dikkat çekicidir.

› Görüntü ögesinin bulunduğu alanın, yayın alanının yarısından büyük 
olmasında yarar vardır. Daha etkili olabilir.

BASILI YAYINLAR

Tarımsal Yayımda Kullanılan Bazı Basılı Yayınlar

1. Gazeteler
Gazetelerde veri len mes ajlar genel mes ajlardır. Gazeteyi okuyanlar almak
istedikleri mes aj ları alırlar. Yayım teşkilatının duyurm ak istediğ i etkin likler ve
etkinlik s onuç ları gaz eteler de haber o larak y ayınlanabilir. Yine y ayım
teşkilatının, yayımını yaptığı bir yenil ik veya önlenmes ini düşündüğü
problemle ilgili gazetelerde makaleler yayınlanabilir.

BASILI YAYINLAR
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2. Haber Bültenleri
Haber bülten leri genellik le yayım uzmanları tarafından yöresel ve hedef
kitleye öz el hazırlanır. Resim or anı norm al gazetelere göre daha faz ladır.
Ebatları genel gazetelere göre daha küçüktür ve kısa makaleler tercih edilir.
Haber bültenin in hedef kitlesi daha seçic i ve dardır. Örneğin bir ildeki s ebze
yetiştiricileri, b ir ildeki hayv an yetiştir icileri vs. Yayım uzmanları sürel i o larak
hazırlayacakları haber bültenlerini abone sistemi ile dağıtabilirler.

BASILI YAYINLAR

3. Sirküler Mektuplar
Belirl i bir gruba yazı ile bilgi yaym ada kullanılan önem li b ir haberleşme ar acı
sirküler m ektuplardır. Konuşm a di liyle kaleme alınan bu m ektuplar kiş ise l
mektuplar kadar etkili olmayabi lir. Yayım elemanları yeni bir üretim metodu,
yüksek verim li b ir tohum luk ya da yeni b ir üretim faaliy eti konusunda
bölgeler indeki çiftçilere b ilg i vermek istedik lerinde sirkü ler mektuplar dan
yararlanabilirler.

BASILI YAYINLAR

4. Lifletler Broşürler
Broşürler, çiftçi ve aileler inin belir li bir konudak i ihtiyaçlarını karşılamak için
hazırlanan, birkaç sayfa lık kitapçık şeklinde yayın lardır. Okuryazar çiftçiler i
tarımın değişik konularında aydınlatmak, onlara faydalı bilgi vermek
amacıyla hazırlanır. Broşür konuları; gübre lem e, budama, aşı yapm a, süt
sağımı, sulama, ilaçlama gibi pratik uygulamalar olabilir.

BASILI YAYINLAR
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Liflet hazırlarken;
⁻ Hedef kitle dikk ate alınmalı, okuyucular yazılan lardan hoş lanm alı, teknik

terimlere fazlaca girilmemeli.
⁻ Resimler anlatılan mesajın yanlış anlaşılmasını önler, mesajı daha çekic i

yapar ve okunulurluluğunu artırır.
⁻ Mesaj belli bir mantık sırası ile verilmeli.
⁻ Gerçek resimlerin yanında çizimlerde kullanılabilir.
⁻ Kapak renk li, çekic i ve özendiric i olm alıdır. Okuyucu kapağı gör ünce

içeriği okumak için acele etmelidir.
⁻ Objeler mümkünse orijinal renklerinde resmedilmeli

BASILI YAYINLAR

5.Posterler- Afişler
Poster, üzerinde şekil ler ve birkaç basit cümle veya sözcük olan kağıt veya
karton levhalar dır. Posterler, kişilerin dikkatini çekerek, onları faaliyete
geçirmek, bir konu hakkında onları etkilem ek, bir fikrin desteklenm esi veya
üzerinde daha fazla bilgi sağlanmasını teşvik etmek, bir olayı yada
düşünceyi vurgulamak amacıyla kullanılır.

BASILI YAYINLAR

Bir poster hazırlanırken:
⁻ Hedef kitle çok iyi belirlenmeli ve analiz edilmeli,
⁻ Posterler, genell ikle y anından gelip geçenlerden, tek bir bakış da

verdiğimiz mesaj basit ve anlaşılır olmalı,
⁻ Mesaj kısa ve çar pıcı bir slogan şek linde düzenlenm eli, en önemli fikir

resim halinde sunulmalı,
⁻ Açık seçik harfler kullanılmalı. Renklerin farklılığından yararlanılmalıdır.

Renk farklılığının çok fazla olması da dikkati dağıtabilir.
⁻ Dikkati çekmek için kontrast oluşturan renklerden yararlanılmalıdır.

BASILI YAYINLAR
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GÖRÜNTÜLÜ ve SESLİ 
YAYINLAR

2. GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ YAYINLAR
Kitle yayım metotları olarak kullanılan, sesli ve görüntülü matery aller;
Televizy on yayın ları, radyo yayınları ve inter net üzer inden yapılan yayınlarla
hedef kitleye ulaştırılır. Bunun yanında s esli ve görüntü lü matery aller, video,
sunu cihazı, tepegöz gibi araç lar ku llanılmak s ureti i le gr up y ayım
metotlarının iyi bir tamamlayıcısı olarak kullanılabi lir. Bu materyaller düzenli
bir şeki lde s eçildiğ i ve kullanıldığı taktirde y ayım sürecine olum lu katkılar
sağlarlar.

1.Radyo Yayınları
Bilgiy i konuşmak sur etiyle ileten, sadece duyu or ganına hitap eden
sistemlerd ir. Radyo, birçok ülkede kitle lere ulaşmada en hızlı ve en yaygın
haber leşme aracıdır. Toplumun veya grubun deneyimlerin i, diğerleri ile
paylaşım imkanı sağlar.

GÖRÜNTÜLÜ ve SESLİ 
YAYINLAR

Yayım sürecinde, kitle yayım metodu olarak rady o yayınları tercih
edilecekse, yayının etkin liğ inin artırılması için bazı kriterlere d ikkat etmek
gerekir;
♦ Yayının içeriği mümkün olduğunca konuya ve bölgeye özel olmalı, hedef

kitlenin problemleri ile ilgili konular seçilmelidir.
♦ Son aktivite lere, hedef kitle eği limlerine, tarımsal kalkınm a ve gel işim gib i

konulara ağırlık verilmelidir.
♦ İlginç fikirler, müzikler, anonslar veya başka metotlar kullanılarak

dinleyicinin dikkati çekilmelidir.
♦ Yayınların kolay takip edi lir ve anlaşılır olması için akıcı bir üslup

kullanılmalıdır.
♦ Konuların normal sohbet havasında okunmasında, ses tonu çok önemlidir,

sesin tabi olması anlaşılırlığı artırır.
♦ Sunuş monoton olmamalı, seste tonlama olmalıdır.
♦ Önemli hususlar tekrarlanmalı, örneğin toplantı yeri, saati, konusu gibi.

GÖRÜNTÜLÜ ve SESLİ 
YAYINLAR
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2. Televizyon Yayınları
Televizy on yayın ları vasıtası ile ay nı anda, geniş bir çiftçi kitlesine,
uzmanların hazırladığı mesajlar, bir ey başına ucuz bir mal iyetle
ulaştırılabilmektedir.
Televizy on ile yurt çapında yaygın çiftçi eğ itimi pro jeleri uygulanabilir
(YAYÇEP). Ayrıca yayım uzmanları, metot ve sonuç demonstrasyonlarını
ayrıntılı biçimde irde leyebi lirler; ev ekonomistleri sağlık, giyim v e diğer
konularda programlar hazırlayabilirler.

GÖRÜNTÜLÜ ve SESLİ 
YAYINLAR

2. Televizyon Yayınları
Televizy on yayın ları vasıtası ile ay nı anda, geniş bir çiftçi kitlesine,
uzmanların hazırladığı mesajlar, bir ey başına ucuz bir mal iyetle
ulaştırılabilmektedir.
Televizy on ile yurt çapında yaygın çiftçi eğ itimi pro jeleri uygulanabilir
(Geçmişte uygulanmış YAYÇEP Projesi, GAP TV). Ayrıca yayım uzmanları,
metot ve sonuç demonstrasy onlarını ayrıntılı biçimde irde leyebil irler; ev
ekonomistleri sağlık, giyim ve diğer konularda programlar hazırlayabilirler.

GÖRÜNTÜLÜ ve SESLİ 
YAYINLAR

INTERNET YAYINLARI

3. İNTERNET YAYINLARI
Bireysel yayım metotlarında internet gör üşmeleri, iki kişi (yayım uzmanı ve
çiftçi) arasında gerçek leştiri len bi lgi paylaşımıdır; kaynak yayımcı hedef ise
çiftçidir.
Kitle yayımında kul lanılan inter nette ise; karşımızda anında bi lg i
alab ilec eğiniz b ir yayımcı yoktur. Burada k aynak inter net siteleri, alıcı ise
çiftçidir. Çiftçi teknik donanımı ve bilgi düzeyine gör e ihtiyacı olan bilgi lere
ilgili internet sitelerinden ulaşabilir.
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Araştırmacılar, yayım uzmanları ve çiftçiler ulus larar ası örgütler in ver i
tabanlarından da istifade edebilir ler. Bu veri tabanlarından en önem li ler i
AGRİS ve CARİS dir.

FAO, tarımsal kalkınmayı sağlayacak ek onom ik ve sosyal politik alar
üretirken, gıda ve tarımdak i aci l durum ların ele alınmasında da en büyük r olü
üstlenmektedir.

FAO tarafından koordine edilen AGRIS Ulus larar ası Tarım Bilimleri ve
Teknolojis i Bilgi Sistem i (International Inform ation System for the A gricu ltura l
Sciences & Tec hnology), tüm tarım ve ormancılık konularını kapsayan,
dünya çapında bir bilgi sistemidir.

CARIS Devam Eden Tarımsal Araştırmaların yayınlandığı bir Bilg i
Sistemidir (Current Agricultural Research Information System).

INTERNET YAYINLARI


