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Kitle Ya y ım Yönte m le ri

Kitle Yayım Yöntemleri
Kitle yayım yö ntemler i, da ha çok s ayıda insa na, ye ni tekn ikler i, yen i fikirl er i
ulaştırmak ve bazı ac il d uruml ar (Yaşana n do n olay ları, fırtına, şiddetli yağış
vs.) karşısında onları geç kalmad an uyarm ak için kul lanılır. Kitle yayım
yöntemler i g ene l ol arak “ tek y önl ü b ilg i akışı” ve” me dya araçl arının yoğ un
kullanımı “ile ifade edilir.

Kitle Ya y ım Yönte m le ri

Avantajları
⁻ Yayım metotları içerisin de en gen iş etkiye sa hip o lan lar
bunlardır.
⁻ Kısa sürede çok sayıda katılımcıyı bilgilendirme olanağı
⁻ Çok büyük uzaklıklar da bile iletişim kurma olanağı
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Dezavantajları
⁻ Fazla sayıda ve farklı özellik lere sah ip katılımcılarla çalışılması
nedeniyle yayım mesajları çoğunlukla geneldir.
⁻ Ağırlıklı olarak tek yönlü iletişim söz konus udur ve bu ned enl e de çiftçi
için ö neml i prob leml er gü ndem e ge lmez ve çiftçi ken disi ni h itap
edilmemiş hisseder.
⁻ İletişim sürecinin tarafları için kişisel kontak imkanı yoktur.
⁻ Yayım konularını kasetler, radyo ve filmler yol uyla he def kitlel ere
ulaştırmakla sınırlay an bir yayım pol itikası çok yüksek bir tekn olo jik
altyapı, yetenek, kontrol ve yönetim sistemine sahip olmayı gerektirir.
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Dezavantajları
⁻ Köy şartlarında medya araç larının temini ve kull anımı çok zordur,
yayımcıyı bir noktada dışarıdan kişilere ve kuruluşlara bağımlı kılar.
⁻ Yayım çalışmalarında s adec e medya araçl arının kull anımı çiftçileri n
alışkın olmadıkl arı bir metottur. Çiftçiler veri len mes ajl arı tek başların a
anlay amayac akları gi bi, karşılarınd a her an sor u sorab ilec ekler i
insanlar ararlar.
⁻ Tek yönl ü ol arak m edya araçl arının kul lanımı dur umun da ç iftçileri n
probl emler in tesp iti, çözümü ve y ayım konu larının b elir lenm esin e
hiçbir katkıları olamaz.
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Kitle yayım metotlarında kull anıla n materyall er hazırla nış 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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Görs e l Ara ç la r

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

BASILI YAYINLAR

1. Basılı Yayınlar
Kitle il etişim araç larınd an o lan b asılı yayınlar; bir eyse l ve gru p yayım
metotlarını tamamlayan, destek leye n ve çiftçi kitlesinin okur yazar lık
oranının artması il e tarımsal yayım sürec ind e ön emin i gid erek artıran
kitle yayım metotlarıdır.
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Basılı Yayınların Avantajları
⁻ Çiftçi, zamanı kontrol imkanın a sahi ptir. Okuma işini istedi ği zam and a
ve istediği hızda yapabilir.
⁻ Çiftçi mesaj içeri ğin i tekrar göz den geçirm e imka nına sa hiptir.
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
⁻ Özellikl e güve nil ir kişi veya kuru luşl arca hazırl andığın da, güve n
duygusu uyandırır ve doğruluğu baştan kabul edilir.
⁻ Diğer yayım metotlarının desteklenmesinde önemli rolleri vardır
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Basılı Yayınların Dezavantajları
⁻ Okuma yazma bilmeyen çiftçiler yararlanamazlar.
⁻ Değiş en şartl ara v e tekno loj iler e b ağlı o larak sık sık g özde n
geçirilerek tekrar basılmaları gerekir.
⁻ Basılı yayın içinde yer ala n bil gil er yerel ya da bö lges el şartlar a
uymadığı takdirde yarar sağlamayabilir.
⁻ İlgililerin eline geçmediği takdirde yarar sağlamazlar.
⁻ Televizy on veya ra dyo yayınl arı gibi d aha e ğle ndir ici, kitle yayım
metotları ile kıyaslandığın da basılı yayınlar gen ell ikle isten ile n
seviyede takip edilmez.
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Yay ım uz manı haz ırlanan bas ıl ı y ay ını ç oğalt madan önc e aş ağıdak i s orulara o lumlu c ev ap
v erebilmelidir:
⁻ Amaç belirgin mi ?
⁻ İç erik amaç la ilgili mi ?
⁻ Hedef k itle aç ık ç a belirlenmiş mi ?
⁻ Ok uy uc u terc ihleri belirlenmiş mi ?
⁻ İlk s ay fa dik k at ç ek iy or mu ?
⁻ Baş lık bas it, ilgi ç ek ic i v e bilgilendiric i mi?
⁻ Metin ok uy uc u iç in uy gun uz unluk ta mı ?
⁻ Yay ının k ağıdı v e boy utları ok uy uc uy a uy gun mu ?
⁻ Yaz ı büy ük lüğü ok uy uc uy a uy gun mu ?
⁻ Yaz ının z amanlamas ı uy gun mu ?
⁻ Konu ok uy uc ulara y ararlı mı ?
⁻ Her k onu önemiy le doğru orantıda uz unluk ta mı ?
⁻ Verilen bilgi k onuy a öz el mi ?
Kiş ilere hitap eden bas it v e s ohbet dili k ullanılmış mı ?
Soruların c ev abı EVET is e bu y ay ın ç oğaltılabilir v e y ay ım s ürec inde k ullanılabilir.

4

BASILI YAYINLAR

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 insan ların var
olduğunu düşünerek, daha ilgi çekici başlıklar kullanılabilir. (İşte çiftçinin başpehlivanı..)
Birleşik Başlıklar Dolaylı ve dolaysız başlıklar birlikte kullanıldığında il gi çekebil ir.
(İşte çiftçinin başpehlivanı, traktör)
Haber Başlıklar
Sanki bir gazete ha beriymiş gib i sunul an başlıklar, her zaman il g 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)
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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.
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2. Metin
Metin, başlık ve görü ntü ögel eri nin bir açıkl amasıdır. Esas görevi il g i
çekicil iği sa ğlam ak, bu konu daki tüm bil gi leri in anılır ve anl aşılır bir dil le
anlatmak, sonuçta he def kitleyi harek ete geçirmektir. Aynı zamanda
eylemi sürekli kılmaktır.
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Metin Çeşitleri:
Sebep gösteren metin
Ürünü n 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
Konun un bütün özel lik leri anl atılır. Çiftçinin bilgil end irilm es i
sağlanır, fakat sıkıcıdır.
Tanıklı metin
Yayımı yapılan ürünü veya eyl emi den emiş kişi leri n olum lu
görüşlerinden yararlanılarak yazılır. İnandırıcılığı fazladır.
Konuşmalı metin İki veya daha fazla kişi nin, yayın ko nusu h akkındak i düş ünce leri,
konuşmalarıdır. Akıcıdır kolaylıkla takip edilebilir.
Öykülü metin
İnsanların i lgis ini çeke n, onların soru nl arını içeren öykü lerd en
oluşturulur. İlgi çekici olabilir.
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Etkili ve Başarılı Bir Metin Özellikleri:
İlginçlik: Farklı olan şeyler her zaman insanların ilgisini çeker.
Basitlik: Hitap e dil ecek kişi ler in an layac ağı di lde n yazmak, kısa sözcük ve kısa
paragr af kullanm ak basitli ği 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 üle n birkaç öze llikte n söz edilm eli, ger eksiz
ayrıntıya girilmemelidir.
Akıcı ve ilgi çekici dil kullanmak: Günlük kon uşma d ili ne uyg un o larak, sa nk i
biriyle sohbet ediyormuş gibi olmalıdır.
Hare kete geçirm ek: İnsanl arın kararsızlığına "şimdi yapın", "heme n deney in" gi b i
sözcüklerle olumlu yönde etki yapmak gerekir.
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3. Slogan
Bir konu veya eyl em, taşıdığı ayırıcı özellikler iyle, be nzer ola nlar dan ayrılır.
Amblem, logo, slog an gi bi kend ine özg ü sembol ler sayes ind e bell ekler e yer
ederler.
Sloga nlar, eylem in çarpıcı bir cüm lesi nde n veya baş arılı bir başlıktan
hareketl e üreti lirl er. Ürün veya ey lemi n en ön eml i ve yararlı öz ell iği ni yansıtıp,
uzun süre belleklerde kalmasını sağlarlar.
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›
›
›
›
›
›
›
›

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.
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4. Görüntü Ögesi
Görüntü ögesi, çiftçide istek uyandırır, ilgisini, dikkati ni çeker, metni
okumasını sağlar. Düşünce lere etki edi lecek, gerçekl er gösteril ecekse
görüntü öges i ol arak g erçek fotoğr af veya res im kul lanılm alıdır. Duygu lara
seslen ilec ekse, istek uy andırac aksa, soyut ç alışmal ar, şekill er kul lanıl abi lir.
Özellikl e kapak, çek ici, özen diric i olm alı, okuyucu ka pağı g örünc e, içine
bakmak için acele etmelidir.
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›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

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.
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5. Tasarım
Tasarım; bir basılı yayının ana ögeleri olan başlığın, metnin, görüntü ögesinin,
sloganın ne şekilde yerleştirileceğini n belirlenmesi dir. Yayının basım sonrası
görünecek biçiminin bir taslağı olan bu belirleme; grafikere, metin yazarına,
basım teknisyenlerine bilgi verir ve yol gösterir.
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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 yapılanl ar 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 h erhangi bir öge nin, örneği n metnin, belirtilmesi ne,
öneminin artmasına izin verir. Fakat aşırı beyaz alanların lüks ifade ettiği de
unutulmamalıdır.
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› 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.
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Tarımsal Yayımda Kullanılan Bazı Basılı Yayınlar
1. Gazeteler
Gazetelerd e veri len mes ajl ar ge nel mes ajl ardır. Gazeteyi okuya nlar almak
istedikl eri mes aj ları alırl ar. Yayım teşkilatının duyurm ak iste diğ i etkin likl er ve
etkinlik s onuç ları gaz eteler de ha ber o larak y ayınla nab ilir. Yine y ayım
teşkilatının, yayımını yaptığı bir ye nil ik veya önl enmes ini düşü nd üğü
problemle ilgili gazetelerde makaleler yayınlanabilir.
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2. Haber Bültenleri
Haber b ülten leri g ene llik le yayım uzmanl arı tarafından yörese l ve hed ef
kitleye öz el h azırlanır. Resim or anı norm al g azetel ere g öre d aha faz ladır.
Ebatları genel gazetelere göre daha küçüktür ve kısa makaleler tercih edilir.
Haber bülte nin in hed ef kitlesi dah a seçic i ve dardır. Örneği n bir ild eki s ebze
yetiştiricil eri, b ir il deki hayv an yetiştir icil eri vs. Yayım uzma nl arı sürel i o larak
hazırlayacakları haber bültenlerini abone sistemi ile dağıtabilirler.
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3. Sirküler Mektuplar
Belirl i bir grub a yazı ile bil gi yaym ada ku lla nıla n önem li b ir ha berl eşme ar acı
sirküler m ektupl ardır. Konuşm a di liyl e kal eme alına n bu m ektupl ar kiş ise l
mektuplar kad ar etkili olmaya bi lir. Yayım elemanl arı yeni bir üretim metodu,
yüksek verim li b ir tohum luk ya da ye ni b ir üretim fa aliy eti ko nusu nda
bölg eler ind eki çiftçil ere b ilg i vermek istedik leri nd e sirkü ler mektup lar dan
yararlanabilirler.
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4. Lifletler Broşürler
Broşürler, çiftçi ve aileler ini n belir li bir kon udak i ihtiyaçl arını karşılamak için
hazırlan an, birkaç sayfa lık kitapçık şeklin de yayın lardır. Okuryazar çiftçiler i
tarımın değişik konul arında aydınl atmak, onlara fayda lı bilgi vermek
amacıyla h azırlanır. Broşür ko nul arı; gübre lem e, bud ama, aşı yapm a, süt
sağımı, sulama, ilaçlama gibi pratik uygulamalar olabilir.

10

BASILI YAYINLAR

Liflet hazırlarken;
⁻ Hedef kitle dikk ate alınma lı, okuyucul ar yazılan lard an hoş lanm alı, teknik
terimlere fazlaca girilmemeli.
⁻ Resiml er anlatıla n mesajın yanlış anl aşılmasını 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 özen diric i olm alıdır. Okuyucu kapağı gör ünce
içeriği okumak için acele etmelidir.
⁻ Objeler mümkünse orijinal renklerinde resmedilmeli
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5.Posterler- Afişler
Poster, üzerinde şekil ler ve birkaç basit cümle veya sözcük olan kağıt veya
karton levha lar dır. Posterler, kişilerin dikkati ni çekerek, onl arı faaliyete
geçirmek, bir kon u hakkında on ları etkilem ek, bir fikrin desteklenm esi veya
üzerin de d aha fazl a bil gi sa ğla nmasını teşvik etmek, bir ol ayı yada
düşünceyi vurgulamak amacıyla kullanılır.

BASILI YAYINLAR

Bir poster hazırlanırken:
⁻ Hedef kitle çok iyi belirlenmeli ve analiz edilmeli,
⁻ Posterler, gen ell ikle y anınd an g eli p geçe nl erde n, tek bir bakış da
verdiğimiz mesaj basit ve anlaşılır olmalı,
⁻ Mesaj kısa ve çar pıcı bir slog an şek lin de d üzen lenm eli, e n ön emli fikir
resim halinde sunulmalı,
⁻ Açık seçik harfler kullanılmalı. Renkl erin farklılığınd an yararla nılmalıdır.
Renk farklılığının çok fazla olması da dikkati dağıtabilir.
⁻ Dikkati çekmek için kontrast oluşturan renklerden yararlanılmalıdır.
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2. GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ YAYINLAR
Kitle yayım metotları olarak kulla nılan, sesli ve görü ntülü matery all er;
Televizy on yayın ları, radyo yayınl arı ve inter net üzer ind en ya pılan yayınl arla
hedef kitl eye ulaştırılır. Bunun ya nında s esli ve g örüntü lü matery all er, vide o,
sunu ci hazı, tepe göz g ibi araç lar ku lla nılmak s ureti i le gr up y ayım
metotlarının iyi bir tamamlayıcısı olarak kullanıl abi lir. Bu materyaller düze n li
bir şeki lde s eçil diğ i ve ku lla nıldığı taktirde y ayım süreci ne olum lu katkılar
sağlarlar.

GÖRÜNTÜLÜ v e SESLİ
YAYINLAR

1.Radyo Yayınları
Bilgiy i kon uşmak sur etiyl e il eten, sad ece d uyu or ganın a hita p e den
sistemlerd ir. Radyo, birçok ülke de kitle lere ul aşmad a en hızlı ve en yaygın
haber leşme aracıdır. Toplumun veya gru bun den eyiml erin i, diğerl eri ile
paylaşım imkanı sağlar.

GÖRÜNTÜLÜ v e SESLİ
YAYINLAR

Yayım sürecinde, kitle yayım metodu ol arak rady o yayınları tercih
edil ecekse, yayının etkin liğ ini n artırılması için bazı kriterl ere d ikkat etmek
gerekir;
♦ Yayının içeriği mümkün ol duğ unca kon uya ve bölg eye özel olma lı, hedef
kitlenin problemleri ile ilgili konular seçilmelidir.
♦ Son aktivite lere, hed ef kitle e ği liml erin e, tarımsal kalkınm a ve gel işim g ib i
konulara ağırlık verilmelidir.
♦ İlginç fikirl er, müzikler, anonsl ar veya başka metotl ar kulla nılarak
dinleyicinin dikkati çekilmelidir.
♦ Yayınların kolay takip edi lir ve anl aşılır olması için akıcı bir üslup
kullanılmalıdır.
♦ Konul arın norma l soh bet havasın da oku nmasınd a, ses tonu çok ön emli dir,
sesin tabi olması anlaşılırlığı artırır.
♦ Sunuş monoton olmamalı, seste tonlama olmalıdır.
♦ Önemli hususlar tekrarlanmalı, örneğin toplantı yeri, saati, konusu gibi.
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2. Televizyon Yayınları
Televizy on yayın ları vasıtası ile ay nı and a, geniş bir çiftçi kitl esin e,
uzmanl arın hazırl adığı mesa jlar, bir ey başına ucuz b ir mal iyetle
ulaştırılabilmektedir.
Televizy on il e yurt çapında yaygın çiftçi eğ itimi pro jel eri uygu lan ab ilir
(YAYÇEP). Ayrıca yayım uzmanları, metot ve sonuç demonstrasyonl arını
ayrıntılı biçimde irde leye bi lirl er; ev eko nomistl eri sa ğlık, giyim v e d iğer
konularda programlar hazırlayabilirler.
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2. Televizyon Yayınları
Televizy on yayın ları vasıtası ile ay nı and a, geniş bir çiftçi kitl esin e,
uzmanl arın hazırl adığı mesa jlar, bir ey başına ucuz b ir mal iyetle
ulaştırılabilmektedir.
Televizy on il e yurt çapında yaygın çiftçi eğ itimi pro jel eri uygu lan ab ilir
(Geçmişte uygula nmış YAYÇEP Projesi, GAP TV). Ayrıca yayım uzmanları,
metot ve sonuç d emonstrasy onl arını ayrıntılı biçimde irde leye bil irler; ev
ekonomistleri sağlık, giyim ve diğer konularda programlar hazırlayabilirler.
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YAYINLARI

3. İNTERNET YAYINLARI
Bireysel yayım metotlarınd a internet gör üşmel eri, iki kişi (yayım uzmanı ve
çiftçi) arasında gerçek leştiri len bi lgi p aylaşımıdır; kaynak yayımcı hedef ise
çiftçidir.
Kitle yayımında kul lanıl an inter nette ise; karşımızda anınd a bi lg i
alab ilec eği niz b ir yayımcı yoktur. Burada k aynak inter net sitel eri, alıcı ise
çiftçidir. Çiftçi teknik dona nımı ve bilgi d üzeyi ne gör e ihtiyacı ol an bil gi lere
ilgili internet sitelerinden ulaşabilir.
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Araştırmacılar, yayım uzmanları ve çiftçiler ulus larar ası örgütler in ver i
tabanl arında n da istifade e deb ilir ler. Bu veri tabanl arında n en önem li ler i
AGRİS ve CARİS dir.
FAO, tarımsal kalkınmayı sağlayacak ek onom ik ve sosyal p olitik alar
üretirken, gıda ve tarımdak i aci l durum ların el e alınmasın da da e n büyük r olü
üstlenmektedir.
FAO tarafından koordi ne e dil en AGRIS Ulus larar ası Tarım Biliml eri ve
Teknol ojis i Bil gi Sistem i (Internatio nal Inform ation System for the A gricu ltura l
Sciences & Tec hno logy), tüm tarım ve ormancılık kon ularını ka psaya n,
dünya çapında bir bilgi sistemidir.
CARIS Devam Eden Tarımsal Araştırmaların yayınlan dığı bir Bilg i
Sistemidir (Current Agricultural Research Information System).
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