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Grup Ya y ım Yönte m le ri

Grup Yayım Yöntemleri
Aynı veya benzer öz ell ikler e/prob leml ere sa hip sınırlı sayıda çiftçide n oluş an
grupl ara yön elik yayım çalışmal arıdır. Grup yöntemleri yayımcı ile bir grup
çiftçinin topluca iletişim kurduğu bir yöntemdir.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Toplantılar
Çiftçi Kursları
Panel
Demonstrasyonlar
Tarla Günleri
Çiftçi Gezileri
Sergiler
Teşvik Müsabakaları
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Grup Yayım Yöntemlerinin Avantajları
• Görme, duyma, karşılıklı konuşmanın bir arada oldu ğu etkili bir
yöntemdir.
• Önder çiftçiler in ortay a çıkmalarına v e yetişme leri ne o lan ak verir.
Çünkü bu yöntem leri n kull anışı ve uygulanışınd a çiftçilere aktif rol
verilir.
• Yayımcılar için de bir eğitim ortamı sağlar.
• Başarı ile yürütü len grup ç alışmal arı çiftçiler de tarımsal y ayım
kuruluşlarına karşı güven duygusu meydana getirir.
• Grup çalışmaları hem tarımsal yayım kuruluş u ve hem de gör evli ler i
için etkili tanıtma araçlarıdır.
• Başarılı grup çalışma ları il e ilg ili h aber lere basın ve yayın org anl arında
ilgi gösterirler ve sonuçların duyulmasını kolaylaştırırlar.
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Grup Yayım Yöntemlerinin Dezavantajları
• Bu metotların kul lanımınd a yayımcının dah a fazla b ilg i ve yeten eğe
sahip olması gerekir.
• Kitle yayım vasıtalarını kullanılması bu metotlar la yapıl acak yayım
çalışmalarının etkinl iği ni artırır. Ancak bunu n içi n yayımcının çok iy i
hazırlanması ve bu araçlar hakkında bilgi sahibi olması gerekir.
• Birebir yayıma göre çiftçil er arasınd aki uy uşmazlık, kıskançlıkların
ortaya çıkması önemli bir sorun olarak başarıyı etkiler.
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1. Toplantılar
Topla ntılar; bilg i alış verişin de bul unm ak, belirl i konu lard a kararl ar almak
amacıyla ya pılan, b ir ya d a bir den faz la eğ itim ve ö ğretim tekn iği nin
uygulandığı bir grup yayım metodudur.
Tarımsal
yayım
sür ecin de
gr up
değerlendirebileceğ imiz toplantılar şunlardır:

yayım

meto du

o larak

-Kuruluş Toplantıları
-Planlama Toplantıları
-Hizmet İçi Eğitim Toplantıları
-Özel İlgi Grubu Toplantıları
-Köy Toplantıları
-Çiftçi Toplantıları
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1. Toplantılar
1.1. Kuruluş Toplantıları
-Belirl i bir iş programı üzeri nde kon uşmak ve kararlar alm ak amacıyla
yapılan toplantılardır.
-Kongre, g ene l kuru l gib i kuru luş top lantıların da, geçm iş yılların
faaliyetleri tartışılır ve sonraki yılların faaliyetleri planlanır.
Sivil to plum örgütl eri v e tarımsal amaçlı ko oper atif yön eticil eri i le
yaptıkları değ erle ndirm e topla ntıları, yayım sürecind e kul lanıl an kuru luş
toplantılarına örnek olarak verilebilir.
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1. Toplantılar
1.2. Planlama Toplantıları
-Yayım programlarının pl an lanm ası ve yapılacak faal iyetler in
belirlenmesi amacıyla düzenlenir.
-Yayım program taslağı enine boyu na tartışılarak, yapılacak işler i
belirlenir ve iş bölümü yapılır.
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1. Toplantılar
1.3. Hizmet İçi Eğitim Toplantıları
-Aynı kurumda çalışan p erson eli n, bell i bir progr am dah ili nde,
birbir leri ne, uzma n ol duk ları kon ular da b ilg iler ini aktardıkları
toplantılardır.
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1. Toplantılar
1.4. Özel İlgi Grubu Toplantıları:
-Özel bir k onuy a il gi d uyan ların, b ilg i alış ver işi v eya ortak prob leml ere
çözüm aramak amacıyla, bir araya gelerek yaptıkları toplantılardır.
Bir il deki y umurta tav uğu y etiştirici leri nin, bir ar aya getiri lmesi bu
toplantılara örnek olarak verilebilir.
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1. Toplantılar
1.5. Çiftçi Toplantıları
-Yayım elemanl arının koord in asyon und a ve önd er çiftçiler in li derl iği nde;
çiftçileri, gençl eri, köy kadınlarını bir araya getir en ve onların ortak
sorunlarının tartışıldığı toplantılardır.
-Yayım uzmanlarının ç iftçilere aktüel bil gil eri, kuru luş b ilg iler ini gen e l
tarımsal bilg iler i aktardığı ve çiftçiler in pro blem ler ini n tespit edi ldi ğ i
toplantılardır.
Köy genç leri nin to pla ntıları, yetişkin çiftçil erin y a da köy k adınl arının ev
ekonom isi, besl enm e konu larınd aki topl antıları, bu tip topl antılara ör nek
gösterilebilir.
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1. Toplantılar
1.6. Çiftçi Toplantıları
-Bir veya daha fazla eğitim aracı kullanılar ak uygul ana n, sözel ağırlıklı
bir grup yayım metodudur.
-Tarımsal konu lard aki ye nil ikler b irde n fazla çiftçiyi i lgi len dird iği nde çiftç i
toplantıları yapılır.

Gr up Yayım Yöntem ler i

Çiftçi toplantıları şu amaçlarla yapılabilir:
♦ Belli bir problemi gözden geçirmek, çözümler önermek ve yapılacak
işlere karar vermek.
♦ Belli bir grubu ilgilendiren konularda (bağcılık, arıcılık vs.) detaylı
bilgi vermek ve tartışmak
♦ Çiftçilere demokratik bir faaliyete katılma alışkanlığı kazandırmak.
♦ Çiftçilere grup içinde düşünme ve konuşma yeteneği kazandırmak.
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Çiftçi Toplantılarının Avantajları
♦ Kişi kişiy e bir k onuşm a yeri ne, bir gru ba söz le ve destekl eyici eğitim
materyali ile bilgi verilir.
♦ Toplantıda; kişisel tanışma ve karşılıklı güven oluşturulur.
♦ Özel ilgi ve problemleri olan gruplara kolayca ulaşılır.
♦ Kamuoyunun dikkatini çeken konulara değinilir.
♦ Topla ntıda veril en bi lgi leri n grup tarafınd an be nimse nmes i
gözlenebilir.
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Yayımcının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:
♦ Toplantının başlangıcında grup üyeleri ve misafirleri selamlamalıdır.
♦ Topla ntı eğer köy de is e, köy imamı, muhtarı, öğr etmeni v e di ğer i ler i
gelenlerin de toplantıya katılımını sağlamalıdır.
♦ Bilgi v e pratik leri n en iyi n asıl anl atılaca ğını ve en i lgi nç nası l
sunulacağını bilmelidir.
♦ Topla ntıda iyi bir diya log kurar ak, gereks iz, uzatmalı k onuşm alar dan
kaçınmalıdır.
♦ Topla ntıda d inl eyici ler tarafınd an zıt fikirl er ortay a atılab ilir. Bu nlar
çoğu zaman ik na olmaz lar. Topla ntıda bu kişiler i ikna etmeye
uğraşmam alı ve kesi nlik le tartışmaya gir ilmem eli, “sizi nle dah a sonra
bu kon uyu görüş elim”, d iyerek to pla ntının hav asının boz ulmam ası
sağlanmalı, dikkatler dağıtılmamalıdır.
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2.Çiftçi Kursları
• Amacı, çiftçi aileler ine, tarımın her da lında ye ni bi lgi v e teknikl erin
öğretilm esi ve b öylec e dah a kalite li ve ucuz tarımsa l ürün e lde
etmek, bu ürünleri fayda lı şekild e değer len direr ek, hayat
seviyelerinin yükseltilmesine yardımcı olmaktır.
• Çiftçiler için düze nl ene n kurslarla ge nel likl e temel bilg iler verils e de,
temel amaç uygu lamay a dö nük b azı teknikl erin öğreti lmesi dir.
(Örneğin makine ile sağım, meyve ağaçlarının budanması).
• Uzun sür eli k ursa tab i tutula n çiftçiler, mutlaka sın ava a lınmalı ve
başarılı olanlar ciddi anlamda belgelendirilmelid ir.
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Kursun Aşamaları
♦
♦
♦
♦
♦
♦

1-Konu Seçimi
Bitkisel üretim kursları ( Tarla, bağ- bahçe, Çayır- mera vb.)
Hayvansal üretim kursları ( Büyükbaş, Küçükbaş, Küçük evcil
hayvanlar, Su ürünleri vb.)
Kooperatifçilik kursları
Tarımsal mekanizasyon kursları
Ev ekonomisi kursları
İhtiyaç duyulan diğer konularda düzenlenecek kurslar
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2-Kursiyer Seçimi
♦ Bilgi almay a hazır, ön yargıl ard an uzak, h edef kitl e içer isin dek i
kişilerden seçilmelidir.
♦ Hedef grubun örgütlenmesinde etkin kişiler tercih edilmeli.
♦ Geleneks el v e sosya l açıl arda n etkin k işi ler terci h ed ilm eli. Bu
insan lar kend i güçler i sayesi nde, yayım hizmetleri ne yöne len
eleştiri leri bertaraf ettikl eri g ibi y ayım hizmetl eriyl e bir likte o lmal arı
halkın bu gibi konulara ilgi duymalarını da sağlar.
♦ Tarım dışı meslekleri o lan tüccar lar, esnaflar, öğr etmen, imam, köyde
devlet memur ları gib i yeni liğ in uyg ula nmasınd a bel irli ro ller i ola nlar
gruba dahil edilebilir.
♦ Kursiyerler reşit olmalı, kurs konusunda üretici olmalı.
♦ Bunların dışında eğitim merkez leri nde düze nle necek kursl arda
mevcut mevzuat dikkate alınarak kursiyer seçimi yapılır.
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3-Kurs Yeri Seçimi
♦ Kısa süreli k urslar da her k urs ken di köy ünü k apsam alı. Eğer birk aç köy b irlikte
düşün ülüy orsa ul aşım olar ak merkezi ko numd a ve teknik d ona nım olarak e n iy i
durumda olan köy seçilmeli.
♦ Köylerd eki ok ull ar ve köy od aları id eal k urs ala nlarıdır. Özellik le köy o dal arında
kurs düzen len irken b u ala nın kesin lik le kurs süres ince kurs a tahsis i
sağlanmalı. Kurs süresince başka amaçla kullanılmamalı.
♦ Kurs yeri mutlaka kursiyer lerl e etkin iletiş imi sağl ayacak şeki lde tasar lanm alı.
Kursiyerler, kurs süresince bir eğitim ortamında olduklarını hissetmeli.
♦ Köy kahvel eri kurs a tahsis ed ilse b il e bizim iç in en s on tercih e dil en kurs yer ler i
olmalıdır.
♦ Kurs yeri ders araçları yönü i le takviye ed ile bilm eli dir.( Tepegöz, Proj eksiyo n,
uzatma kablosu, tahta vb.)
♦ Her kurs için konusuna göre uygulama alanları tahsis edilmelidir.
♦ Kısa süreli çiftçi kurslarında yayımcının köylere intikal soru nu, kursiyerl erin
konaklama ve ulaşım sorunlarından daha kolay çözülebilir.
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Çiftçi Kurslarında Dikkat Edilecek Hususlar
♦ Köylerde düzenlenen kurslar yarım günden az olmamalı.
♦ Kısa süreli kurs lard a gen el de kursiy erler e izi n verilm ez, 15 gü nlük
kurs süresi içi n 1, üç haftalık kurs süresi nde 2 ve b ir ay ve da ha fazla
kurs süreleri için 3 gün izin verilebilir.
♦ Üç ayda n uzun s ürecek, yatılı kurslar iki bö lüm h ali nde düşü nül ebi lir.
Bölüm ara larınd a kurs sürec ini o lumsuz etki lemey ecek b ir veya ik i
hafta ara verilebilir.
♦ Kurs ders saatleri 45 er dakik a olarak pl anl anır, aralard a 15 dakika
ara verilir ve gü nlük 6– 8 saat arasında ders işl enir. Ders süreci nde
uygul ama ve te ori d eng esi g özetil ir. Program e ğitimi n başın dan
sonuna kadar belli bir akıcılıkta düzenlenir.
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Çiftçi Kurslarında Dikkat Edilecek Hususlar
♦ Yatılı kurslar ortalama 2 5 kişi il e açılır. 10 kişide n aşa ğı kurs açılmaz.
Yatısız köy kurslarında sayının azlığı önemli de ğil dir. Yayım
teşkilatının verimli olacağına inandığı her yerde kurs açılabilir.
♦ Serbest saatlerd e sosyal faaliy etlerl e, kursiyerleri n grup olma
olgusuna ve sosyal yönden gelişmesine yardım edilir.
♦ Eğitim merkez ind e düz enl en ecek yatılı kursl arda, kurs m üdür lüğ ü,
kursiyerl erin yemek ve kon aklam a ihtiyaçl arını karşılar. Prensip
olarak kursiyerlerin kendi masraflarını karşılaması esastır.
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3. Panel
Panel; Aynı konu hakkında kısıtlı sayıda (4–8) uzmanın kısa
konuşmalar veya tartışma yapmasıdır.
Her bir pan elist aynı kon unu n de ğişik ala nlarını su nar. Bir p ane l
belli bir konuda gruba bir seri enformasyon sunar.
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Panelin başarısı için:
♦ Panelle ilgili duyurular zamanında yapılmalı, davetiyeler zamanında yerine
ulaştırılmalıdır.
♦ Panelle ilgili bastırılan afiş ve pankartlar hedef kitlenin görebileceği yerlere
asılmalıdır.
♦ Panelin konusuna uygun bir slogan geliştirilmelidir.
♦ Panel konusu kesinlikle bölge ve katılımcıların geriye dönük veya ileriye
yönelik bir problemi ile ilgili olmalı, bölgeyi ve bölge insanını ilgilendirmelidir.
♦ Panel konu başlığı çarpıcı, merak uyandırıcı aynı zamanda konuyla ilgili
olmalıdır.
♦ Tarımla ilgili bir panelde, tarım teşkilatının, konuyla ilgili o bölgedeki en
yetkilisinin panelist olması olumlu olarak değerlendirilebil ir.
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Panelin başarısı için:
♦ Panel istleri n b ölg eyi tanıya n, o b ölg ede n yetişe n aka dem isyen v eya
bürokratlar arasından olması panele ilgiyi artırır.
♦ Oturum başkanı pa nel istler ve katılımcılar tarafınd an ge nel k abu l göre n bir is i
olmalıdır.
♦ Konuşma lar nutuk veya ders h avasınd a geçmeme li, pan elistl er birbir leri i le
sohbet ediyormuş havasında sunumlarını yapmalıdır.
♦ Panel istler ko nu dan uzakl aştıklarında v e sür eyi aştıkların da b aşkan bir s oru
veya girişle sözü diğer paneliste vermelidir.
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Panelin başarısı için:
♦ Başkan p ane lin başarısınd an b irinc i derec ede s oruml udur. Pan eli ilg inç
kılacak bir giriş yapmalı, uzlaştırıcı ve tamamlayıcı bir tavırda olmalıdır.
♦ Konuşmacıl ara ve dinl eyici lere 45 dakik a süre tanınır, paneli n dinam izm i
açısından sunuşlardan hemen sonra dinleyicilere soru imkanı verilmelidir.
♦ Panelistlere bir plaket veya katılım belgesi verilmesi panelistleri onure eder.
♦ Panel d iğer gr up yayım metotlarında n, tarla gün ü, sergi veya teşvik
müsabakası ile sıralı bütünlük içerisinde yapılırsa ilgi daha yoğun olur.
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4. Demonstrasyonlar (Gösteriler)
Demonstrasy on, bir iş in n asıl yapılac ağını, yeni b ir ürü n veya b ir
yöntemin nasıl ku lla nılaca ğını öğretmek, d ene nmiş b ir yen ili ğin o
bölg ede uy gul ana bil ir
ol duğ unu g östermek,
bir
hus usta
karşılaştırma imkanı vererek insan ları ikna etmek üzere itina il e
hazırlanmış pratiğe ve göze hitap eden tarımsal bir gösteridir.
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Demonstrasyonların Amaçları :
♦ Bir işin nasıl y apılac ağını, yen i bir y öntem v eya ür ünü n nasıl kul lanıl acağını
çiftçilere öğretmek,
♦ Bir yöntemi n onu k ull anmak üzere ö ğren en iç in tatbik e dil ebi lir o ldu ğu
hususunda güven sağlamak,
♦ Öğrenmede ve bir yöntemin kullanılmasında ilgi çekmek,
♦ Bir hususta insanları ikna etmek,
♦ Yayımcı ile çiftçiler arsındaki ferdi münasebetleri geliştirmek,
♦ Mahalli yayın ve basında söz etmeye değer başarılı deliller oluşturmak.
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Demonstrasyon Çeşitleri :
1- Metot Demo nstrasyon u: Çiftçiler e, yeni bir tek niğ in, bir pratiğ in, bir m etodu n
nasıl olduğu veya nasıl yapılacağı gösterilir.
Örneğin;
‾ Elma ağaçlarında modifiye lider budama nasıl yapılır?
‾ Bağlarda yarma aşı nasıl yapılır?
‾ Fidan nasıl dikilir?
‾ Damla sulama yöntemi nasıl kullanılır?
‾ Biçerdöverin tabla ayarı nasıl yapılır?
‾ Sırık domateslerde uç-koltuk alma/askıya alma nasıl yapılır?
‾ Buzağılarda boynuz köreltme işlemi nasıl uygulanır?
‾ Hayvanlarda dış paraziter mücadele için banyo işlemi nasıl uygulanır? vb.
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Metot Demonstrasyo nlarının Baş arılı Olması İçin Dikkat Edilm esi Gereke n
Temel Hususlar:
♦ Tavsiye edi lecek metod un veya prati ğin ger ekli ol duğ una ve ön emin e önce
yayımcı kendi inanm alı ve çiftçilerin bu nu uyg ulam a imkanl arının old uğu nu
bilmelidir.
♦ Yayımcı gösteriyi uyg ulay acak kiş i ol arak, uyg ul anac ak metot veya pratik
hakkında mümkün olan en fazla bilgiyi edinmelidir.
♦ Yayımcı konuyu önce önder çiftçil erle gör üşerek o nların kon uya ol an
yaklaşımlarını tesp it etmeli, g erekiy orsa y ardımlarını istey erek, göster iy i
onların tarla, bahçe veya ahırlarında düzenlemek üzere onları ikna etmelidir.
♦ Gösteri için ger ek duyu lacak ma lzeme, ar aç veya eki pman ö nced en
hazırlanmalıdır.
♦ Konun un katılan lara sun ulması böl ümler e ayrılarak yapılm alıdır. Bu hem
gösterici hem de katılımcılar (öğrenen kişiler) için kolaylık sağlar.

Gr up Yayım Yöntem ler i

Metot Demonstrasyo nlarının Baş arılı Olması İçin Dikkat Edilm esi Gereke n
Temel Hususlar:
♦ Gösteri işlemi daha önceden birkaç kez prova edilmelidir.
♦ Gösteri sırasında anlaşılması zor olan bö lüm ler varsa bura lard a durmak
suretiyle anlaşılıp anlaşılmadığı sorulmalıdır.
♦ Gösteriyi bitir irken y apıla n işl em özetle nme li, ihtiyaç duyu lan m alzem e ve
araçlar tekrar söylenmelidir.
♦ Gösteriye konu olan uyg ulam a, mümkün olan en etkili kitle yayım vasıtaları
ile haber şeklinde (gazete, radyo, TV) yayınlanmalıdır.
♦ Gösteri yoluyla be nimseti len meto du uygu lama sırasında çiftçiler e yardımcı
olmak am acıyla zama n zama n yapılac ak ziyar etler, hata veya aks aklıkları
gidermek için çok yararlı olur.
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Demonstrasyon Çeşitleri :
2- Sonuç D emonstrasy on u: Sonuç d emonstrasy onu nun amacı, yeni b ir
uygul ama v eya tavsiy eni n çiftçil erin y erel şartların da uy gul ana bil ir o ldu ğun u
göstermek ya da esk i uyg ulam aya göre üstün o ldu ğun u kanıtlam aktır. Böylece
çiftçilerin y eni uyg ulam a hakkın da ikna edi lmesi ne v e işl etmeler ind e
uygulamalarının teminine çalışılır.
Sonuç demonstrasyonlarına örnekler;
v Yabancı ot ilacı uygulanmasının verime etkisi,
v Farklı sulama yöntemlerinin verime etkisi,
v Sertifikalı tohumluk kullanımın verime etkisi,
v Farklı sürüm zamanlarının verime etkisinin karşılaştırılması v.b.
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Sonuç Demo nstrasyon larının Başarılı Olması İçin Dikkat Edilmesi Gereke n
Temel Hususlar:
A.
‾
‾
‾
‾

Sonuç demonstrasyonu dikkatli bir şekilde planlanmalıdır
Yöresel ihtiyaçlar açısından amaçlar belirlenmelidir.
Gösteri ilgili kişilerle planlanmalıdır.
Detaylı bir yazılı plan hazırlanmalıdır.
Gerekli malz eme, al et-ekipm an ve kay nakl arın varlığınd an em in olm ak
gerekir.
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B.
‾
‾
‾
‾
‾

Demonstrasyonun Kurulacağı Çiftçi İsabetli Bir Şekilde Seçilmelidir
Gönüllüler seçilmeli
Bağımsız ve dürüst kişileri seçilmeli
Liderleri seçin
Temsil eden (uygun) çiftçiler seçilmeli
Yardıma ihtiyacı olan çiftçiler seçilmeli
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C. Demonstrasyonun Detaylı Planı Demonstrasyonun Kurulacağı Çiftçiyle
Birlikte Yapılmalıdır
Kontrol amaçlı şu sorular sorulmalıdır:
‾ Demonstratör çiftçi demonstrasyonun amacını anladı mı?
‾ Demonstrasyon işleminde kendi rolünü kavradı mı? Bazı kayıtları tutacağını
biliyor mu? Diğer çiftçileri demonstrasyonu gezmeye teşvik edecek mi?
‾ Demonstrasyonda bizim rolümüzü biliyor mu?
‾ Hangi kayıtların kimin tarafından tutulması gerektiğini biliyor mu?
‾ Yapılan planlama karşılaştırma kolaylığı bakımından kontrol imkanı veriyor
mu?
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D. Demonstrasyona dikkatli bir şekilde başlanmalıdır
Demostrasyon kurma aşamasının başarılı olabilmesi için aşağıdaki soruların
cevabı evet olmalıdır:
‾ Demonstrasyon başladığında orada bulunduk mu?
‾ Demonstratör çiftçiye gerekli olan malzemeyi teminde yardımcı olduk mu?
‾ Demonstrasyonu tanıtan ve açıklayan levhalar konuldu mu?
‾ Kıyaslama için kontrol parselleri veya başka ölçüler tespit edildi mi?
‾ Demonstrasyona yapılan masraf bir yere kaydedildi mi?
‾ Demonstrasyona başlarken durum fotoğraf v.b ile kayıt altına alındı mı?
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E. Demonstrasyon Düzenli Bir Şekilde İzlenmelidir
Kontrol sorularının cevapları “evet” olmalıdır.
‾ Demonstrasyon zaman zaman demonstratör çiftçi tarafından kontrol edildi mi?
‾ Ziyaret tespit edilen tarihlerde yapıldı mı?
‾ Demonstrasyon geliştikçe durum kayıt edildi mi?
‾ Demonstrasyon kayıtları beklenene uygun mu?
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F. Kayıtlar Doğru ve Muntazam Bir Şekilde Tutulmalıdır
Gelecekteki tespitl erde gerç ekçi sonuçl ara ulaşm ayı temin etmek amacıyla
demonstrasy on ala nları mümkün ol duğ unca tam bir şekild e ölçülm eli,
demonstrasyon alanının sınırları görülebilir bir şekilde belirlenmelidir.

12

Gr up Yayım Yöntem ler i

‾
‾
‾
‾
‾
‾
‾

G. Demonstrasyon Sonucu Duyurulmalıdır
Bu bölümde şu kontrol soruları dikkate alınmalıdır.
Demonstrasyon gezi, tarla günü, toplantı, yazı ve resimlerle tanıtıldı mı?
Kıyaslama, çiftçileri inandırıcı bir şekilde yapıldı mı?
Arzu edenlere sonuçlar açıkça izah edildi mi?
Sonuçları duyururken, daha az masraf, daha çok ürün, zaman ve enerjiden tasarruf
v.b. gibi avantajlı durumlar belirtildi mi?
Duyuru ve yayınlarda demonstrasyonun yeri ve kurulduğu çiftçinin adı belirtildi mi ?
Gösterilen konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan basılı yayınlar demonstrasyon
sonunda dağıtıldı mı?
İlgi gruplarının katılımı sağlandı mı? ( Basın kuruluşları, kamu görevlileri, sivil toplum
örgütü temsilcileri vb.)
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H. Demonstrasyon Sonuçları Değerlendirilmeli dir
Sonuç değerlendirme soruları:
‾ Demonstrasyon, tavsiye edilen yeniliğin eskisinden üstün olduğunu veya yeniliğin
yöreye uygun olduğunu açıkça ortaya koydu mu ?
‾ Demonstrasyonu tahminen kaç çiftçi izledi? Tahminen kaç tanesi gösterileni
benimseyip uygulama arzusu gösterdi?
‾ Demonstrasyon daha önce uygulanmış mıydı, kaç kez?
‾ Demonstrasyon gelecek yıl tekrarlanmalı mı?
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I. Demonstrasyonlarda başarının değerlendirmesi
Bir demonstrasyonun başarısının hızlı bir şekilde tespit edilmesi iki nedenle çok
önemlidir:
‾ Acaba demonstrasyon metot olarak doğru uygulandı mı ? Yayımcının uygun metot
seçip seçmediğinin tespiti.
‾ Acaba verilen bilgi çiftçilerde istenen davranış değişikliği meydana getirdi mi?
(Demonstrasyonun hedef kitledeki etkisinin değerlendirilmesi)
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Sonuç Demontrasyonu Örnek: Buğdayda Ekim Zamanının Verime Etkisi
Problem:
Çiftçileri n pek çoğu eski bir alışkanlıkl a sonbah ar yağışlarını beklem ekte ve
yağış sonrası, geç ek im yapm aktadır. Bazı yıllar yağışların ç ok geç ka lması veya uz un
süre ara lıksız yağması, ekimin kış başına ka dar g ecikmes ine ned en olm aktadır. Bu
durumd a geç kal an ekim, verim i önem li ölç üd e azaltmakta dır. Yapılan çalışmalar
kuruya ya pılan ( erke n) ekim in, geç ekime göre y üksek v erim sa ğlam ada bir üstü nlü ğü
olduğunu ortaya koymuştur.
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Amaç:
Bu demonstrasyonun amacı, kuruya (erken) ekim ile yağış sonrası (geç) ekimin
verim açısından farklılığını göstermektedir.
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YAĞIŞ
SONRASI
EKİM
(Geç)

KURUYA
EKİM
(Erken)

50 Cm boşluk

Parsel 2

50 Cm boşluk

Parsel 1

10 Metre

50 Cm boşluk

Ekim Yönü

Uygulama:
Birinci parse l, yani "Kur uya ek im (erken) " parse li, eyl ül ayının so n haftası ile
ekimin ilk h aftası arasındak i dö nemd e eki lmel idir. İkinci parse l, yani "Yağış sonrası
ekim (geç)" parse li is e kasım ayının i lk haftasınd an so nra ek ilme li dir. Çeşit, tohum
miktarı, gübre miktarı ve ek im metodu biri nci p arsel de o ldu ğu g ibi uy gul anma lı,
değiştirilmemelidir.

YOL
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5.Tarla (İşletme) Günleri
Tarla g ün leri, yayım sür ecin de hed ef kitled en oluştur ula n bir gru ba,
bir veya bird en çok işletmed e, demonstrasyo n ala nında, araştırma
kuruluş larınd a yeni ür etim materyal ler i kull anıldığını gösterm ek ve
kapsamlı b ilg i vermek amacıyla k ul lanıl an b ir gru p yayım
metodudur.
Tarla gü nler ini n klasik meka nı çiftçinin işletmes idir. Tarla gü nler i
mekan o larak ele a lındığın da işl etme gü nler i ol arak d a
adlandırılabilir.
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5.Tarla (İşletme) Günleri
Amaçları:
Ø Yenilikleri benimsetmek,
Ø Yeniliklere çiftçinin ilgisini çekmek,
Ø Çiftçilere problemlerin çözümü ile ilgili imkan tanınmak,
Ø Hedef kitlenin kişisel gözlem yapmasını sağlamak,
Ø Başarılı tarım uygulamaları ile ilgili sorular sorulmasına izin
vermek, Gayri resmi temasların olabileceği bir ortam
oluşturmaktır.
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Tarla Günü Düzenlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar:

‾
‾
‾
‾
‾
‾

*Tarla Gününün İçeriğinin Belirlenmesi:
Tarla gününde hangi konu ya da yenilik üzerinde durulacaktır?
Bu konular çiftçi için güncel ve ilginç midir?
Seçilen konuyla ilgili kurulan bir demonstrasyon var mı?
Konular belirlenirken çiftçilerle görüşüldü mü?
Konuların ve yeniliğin etkisi ne vadede görülecektir?
Seçilen konular yayım servisinin genel hedeflerine uygun mudur?
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*Katılımcıların Belirlenmesi:
İlgi alanına sahip çiftçilerin seçimi
Yörede etkili çiftçilerin tarla gününe katılımlarının sağlanması
Kadınlar ve genç çiftçilerin de çağrılması
İlk plan da ye ni y etiştiril en b ir hayv an ırkının tanıtımı veya gü bre
denemelerinin sergilenmesi
‾ Şartlar uyg un is e “harek etli sistem” ile ç iftçileri grup lara ayırarak
aynı anda farklı istasyonların gezilmesinin sağlanması.
‾
‾
‾
‾
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* İşletmelerin Seçimi:
Eğer tarla gü nü bir çiftçin in işl etmesin de d üzen len ecekse ziy aret
edil ecek işletme seçim ind e işletme sahi bin in de öze llik leri dikk ate
alınmalı, işl etme sahi bi sa dece çiftçi ol arak ör nek bir k işi de ğil aynı
zamand a topl um içer isi nde de etki n ve say gı duyu la n bir ş ahıs
olmalıdır.
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*Tarla Günlerinin Organizasyonu:
Programl ama aş amasınd a yayımcı tarla gün ünü n org aniz asyon u
ile i lgi li h er türlü ayrıntıyı düşü nmel i ve karşılaşılm ası muhteme l
sorunl ar iç in a lternatif ç özüml er üretme lid ir. Örneği n ul aşım içi n
araç temini, çiftçilerin katılımlarının sağl anması, gereğ ind e
yiyecek, içecek temini vb. gibi
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*Program Planlaması:
Arazi uygu lamasın a geçmed en önc e detaylı bir progr am
hazırlanm alıdır. Tarla günün ün tamamı için bir program hazırla nır,
istasyon faal iyetler i bu progr am içerisi nde d etaylı olarak ver ilir.
Pratikteki gereksinimlere göre programın içeriği değiştirilebilir.
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*Program Planlaması:
Arazi uygu lamasın a geçmed en önc e detaylı bir progr am
hazırlanm alıdır. Tarla günün ün tamamı için bir program hazırla nır,
istasyon faal iyetler i bu progr am içerisi nde d etaylı olarak ver ilir.
Pratikteki gereksinimlere göre programın içeriği değiştirilebilir.
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Tarla Günleri İle İlgili Zorluklar
‾ Demonstarasyon alanları ile ilgili çok kapsamlı bir hazırlık gereklidir.
‾ Taşıma ve nakliye sorunları vardır.
‾ Hizmet götür ülec ek gru bun m otive edi lmesi z ordur v e uzu n zama n
gerektiren enformasyon işlemlerine ihtiyaç vardır.
‾ Yayımın etkileri orta ve uzun süren bir zam an ara lığında n sonra be lirir.
Sonuçl arını hemen alam asa da yayımcı kapsamlı bir organizasyo n
yapmak zorundadır.
‾ Yayımcıların, bilgili ve bu konuda tecrübe sahibi olmaları gerekir.
‾ Çevred eki etkin kiş iler in tarla gü nler in e katılımlarının sağla nması
gerekl idir. Çünkü göster ilec ek yenil iğe en önc e bunl arın inanması ve bu
yenilikleri uygulamaları gerekir.
‾ Eğer katılanl ar sosyal statü yönün den farklı bir yapı gösteriy orsa,
bunların katılacağı ayrı tarla günlerinin yapılması yerinde olur.

17

Gr up Yayım Yöntem ler i
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‾ Çevred eki etkin kiş iler in tarla gü nler in e katılımlarının sağla nması
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6. Çiftçi Gezileri
Geziler, farklı yayım metotlarının ku lla nıldığı etkil i b ir gru p yayım
metodud ur. Geziler bir ye nil iği n göster ilmes i, tanıtılması amacı ile
yapılab ild iği gi bi, uygul amad a ortaya çıkan problem leri n çözümün e
katkı sağlamak amacı i le düz enl ene bil ir. Geziler, grup yayım
metotları içerisinde maliyeti en yüksek metottur.
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Gezi
organ izasyo nların da
aşa ğıdaki
h ususl ar
göz
önü nde
bulundurulmalıdır:
‾ Çiftçi gezisinin amacı çok iyi belirlenmeli.
‾ Yayım sürecinde düz en len ecek çiftçi gezisi nin am açları ve he defler i
iyi belirlenmelidir.
‾ Geziden önce detaylı bir gezi programı hazırlanmalı.
‾ Bir yenili ğe ilg i uyandırma veya üretim sürecin de karşılaşıla n
probl emler in çözüm lenm esi amacı il e yapıla n çiftçi gezil eri hom oje n
guruplarla yapılmalıdır.
‾ Geziler d aha öncek i yıllar da kısa m esafel i ve g ünü birl ik işl etme
ziyaretler i şekl ind e p lan lanırke n, gel işen ş artlara gör e çiftçi gez iler i
artık uzun süreli(5-7 gün) ve değişik bölgelere planlanmaktadır.
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‾ Gezide, izl eyici lere gösteri lecek her de ğiş ik uygu lama durak olar ak
adla ndırılır. Geziye katılanl arı ayrı birer kam era ol arak d üşün ürsek,
her biri her dur akta değ işik açılard an, değ işik pozl ar çekmekted irler.
Çekil en p ozlar birl eştiril diğ ind e yayım sürec ind e kul lanıl an ve b ir gru p
yayım metodu olan çiftçi gezisinin amacı ortaya çıkacaktır.
‾ Gezilerde grup çok kalabalık tutulmamalı.
‾ Her 5 çiftçi için gezi grubunda 1 teknik eleman bulundurulmalıdır.
‾ Özellikl e işl etmeler arası naki ller de yayım uzm anl arı tarafından ar a
tekrarlar ve özetlemeler yapılması verimliliği artıracaktır.
‾ Gezi süresi nce gr up l ider i ve yayım uzma nları b ütün katılımcılara eşit
mesafede d urma lı, çiftçiler arasında kıska nçlık duyg ularını tahr ik edic i
davranışlardan kaçınmalıdır.
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‾ Gezi süresince grup bütünlüğüne özellikle dikkat edilmeli.
‾ Çiftçilere y old a iz lettiril ecek g örsel ög eler önce den hazırl anma lı ve
yayım uzmanları tarafından incelenmelidir.
‾ Gezilecek işl etmeler ve turistik yerler ile ilg ili kısa notlar hazırlanm alı
ve broşür olarak çiftçilere dağıtılmalı.
‾ Çiftçi gezis i pro graml anması aş amasınd a gez iye katılac ak çiftçiler e
mutlaka konu ile ilgili çiftçi toplantısı tertip edilmeli.
‾ Geziye çıkmadan önc e mutlaka o layın fina nsman yön ü çözülm üş
olmalıdır.
‾ İyi bir tekn ik gez ini n o lmazsa olmaz koşu lu iy i b ir araç ve h izmet
ekibidir. Araç önceden belirlenmiş ve teknik donanımı yeterli olmalıdır.
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‾ Gezi grubu mümk ün ol duğ unca ay nı bölg ede n ve aynı üretim
konusunda üretim yapan çiftçilerden seçilmeli.
‾ Gezi süresinc e mutlaka ko nu uzma nl arının için den b ir ekip l ider i
olmalı sevk ve idareyi kontrol etmelidir.
‾ Gezi programı en az 15 g ün önc esin den ya pılmalı, ziyaret ed ilec ek
yerler, konuşmacılar, konakl anac ak ve yemek yenilecek yerl er
belirlenmelidir.
‾ Özellikl e uzun mes afeli ve uzu n sürel i çiftçi gezil eri çok masraflı
faaliyetler olduğundan mutlaka yüksek fayda temin edilmelidir.
‾ Çiftçi gezisi s adec e teknik boy utu il e ele a lınmama lı sosyal yö n
mutlaka göz önünde bulundurulmalı.
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7. Sergiler
Sergil er; görme yolu ile bil gi veren, gerçekl eri ve ürünler i, figürlerd en
veya fotoğrafl arda n fayd ala nmak sur eti il e göster en bir gr up yayım
metodud ur. Sergil erde k onu üzeri nde da ha d etaylı bi lgi ler ver ile bil ir,
izleyicilerin dikkatleri daha uzun süre çekilebilir.
Sergin in amacı, sergiyi geze nler in dikkati ni be lirl i bir konu üzeri ne
çekmek, onların bu konuya il gil erin i artırmak ve onları istenen yönde
harekete sevk etmektir.
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Sergilerde Ön Hazırlık
‾ Kim han gi iş leri y apac ak, kuruml ar arası iş birl iği ger ekiyors a kurum
temsilcil eri kim olac ak, kiml erin davet e dil eceğ i, konuşm acıların k imler
olaca ğı, firmalar katılacaksa firma ların yerl erin in n erel er olac ağı,
gerekiy orsa ikr am or gan izasyo nun un n asıl ol acağı, öd ül v eril ecekse
şekli belirlenmeli ve görevlendirmeler yapılmalıdır.
‾ Serginin ana fikrine uygun davetiye ve afişler hazırlattırılmalıdır.
‾ Aydınlatma düzeninin planlanması yapılmalıdır.
‾ Güvenlik tedbirlerinin planlanması yapılmalıdır.
‾ Stantların belirlenmesi ile ilgili çalışma yapılmalıdır.
‾ Maliyet analizi ve bir bütçe yapılmalıdır.
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Sergi Stantlarının Dizaynı
‾ Bir sergi, okunmaz g örül ür, bu neden le yazıda n çok görsel ma lzeme
bulunmalıdır.
‾ Stantların b üyükl üğü ne g öre m alzem e düz en lemes i yapılm alı, stantlar
boş kalmamalı, malzemeler üst üste yığılmamalıdır.
‾ Sergil erde bir biri nde n kopuk konu lar yeri ne tek bir konu veya birbir in i
tamamlayan konular üzerinde durulmalıdır.
‾ Yazı kullanılacaksa, kısa özlü ve ilgi çekici yazılara ağırlık verilmelidir.
‾ Sergi iyi ışıklandırılmalı, özellik le gösteri lmek istene n öge üzerin e ışık
verilebilir.
‾ Her stantta ihtiyaç kadar rehber görevlendirilmeli.
‾ Resim ebatları en az 20*25 olmalı ve göz hizasına yerleştirilmelidir.
‾ Resiml er pan olar v e duvar ka ğıtları olan aklar iç ind e ge len ekse l
değerlere uygun bir biçimde düzenlenmelidir.
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7. Sergiler
Sergil er; görme yolu ile bil gi veren, gerçekl eri ve ürünler i, figürlerd en
veya fotoğrafl arda n fayd ala nmak sur eti il e göster en bir gr up yayım
metodud ur. Sergil erde k onu üzeri nde da ha d etaylı bi lgi ler ver ile bil ir,
izleyicilerin dikkatleri daha uzun süre çekilebilir.
Sergin in amacı, sergiyi geze nler in dikkati ni be lirl i bir konu üzeri ne
çekmek, onların bu konuya il gil erin i artırmak ve onları istenen yönde
harekete sevk etmektir.

Gr up Yayım Yöntem ler i

8. Teşvik Müsabakaları
Üreticiyi ekon omik ö nemi ola n ve p iyasa da tutul an stan dart, kalite li
bitkisel ve hayva nsal ürü nler yetiştirmey e ve bunları değ erle ndirm eye
teşvik etmek; yarışmada derece alan çalışka n ve gayretli çiftçiler i çeşit li
şekill erde ö dül le ndirm ek suretiyl e yarışmayı izlemey e gel en d iğer çiftçil er i
etkilemek; tarımsal üretim de ver im ve k alitey i arttırmak amacıyla gir d i
kulla nımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için teşvik müs abak aları
tertip edilir.
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Bir grup yayım metodu olan teşvik müsabakaları üç kısım altında incelenir:
Ø Tarımsal ürünlerin ödüllendirilmesi ve sergilenmesi
Ø Gerçek yarış, örneğin kimin daha iyi sürüm yapacağı, çapa yapacağı
gibi müsabakalar.(Uygulama müsabakaları)
Ø Bilgi yarışmaları

Gr up Yayım Yöntem ler i

Tertip Komitesi:
Tertip Komitesi heyeti en az üç kişiden oluşur.
Görevleri:
⁻ Yarışmanın yapılaca ğı yeri tespit ederek g erekl i hazırlıkları ve
görevlendirmeleri yapmak,
⁻ Müsabakalarda verilecek ödüller ve katılım şartlarını belirlemek.
⁻ Yarışma yerleşim düzenini belirlemek,
⁻ Yarışmaya başlama dan önc e ilgi lil ere yarışmaların am acı, yapılış şekli
hakkında gerekli açıklamalarda bulunmak,
⁻ Jürini n verece ği de ğer len dirme so nucu na gör e, derece a lan ların takd im i
ile ödüllerin dağıtımını yapmak.
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