




























































































































































































































(Sencer, 1992-1993)" Dolayısıyla Türkiye'de telefon lıemen hemen her 

köye ulaşmıştır" Bu değerler ülkemizde yayım çalışmalarında 

telefonun daha fazla kullanılabilmesi için olanaklar tanımaktadır 

(Özçalalbaş, 1997)" 

l O 1.4. Özel Mektuplar 

Özel mektuplar (yazışmalar), üreticinin yayımcıdan yardım 

isteğini bildiren mektuplara karşılık olarak, bir sorunun çözümü için 

yayımcı tarafından yazılır. Dolayısıyla üretici yayımcıya ulaşmak için 

yazışmayı tercih etmiştir. Bu mektupta üretici ya sorununu anlatmış, ya 

sorunun çözümü yönündeki olanakları öğrenmek istemiş ya da yeni bir 

uygulama ile (kredi, yatırım vb) ilgili bilgiler istemiştir Görüldüğü gibi 

üretici yayımcıdan bilgi edinmek istemektedir. 

Yayımcı, mektubun içeriğinden ve yazım şeklinden konunun 

aciliyetini, hangi bilgilerin hangi formatta ve hangi ifadelerle verilmesi 

. gerektiğini, almış olduğu eğitim ve deneyimlerini kullanarak çözer. 

Buna göre uygun bir dille üreticiyi bilgilendirmek amacıyla karşı 

mektup yazar. 

Bir kurum içinde ise· bu tür mektuplar daha çok üst düzeydeki 

yöneticilerin mahiyetinde çalışanların dikkatlerini çekmek ya da 

başarılarından dolayı onları ödüllendirmek için yazılır. Bu amaçla 

yazılacak mektuplan yönetici göndermeden önce çok iyi kontrol 

etmelidir. Zira yapılacak ufak bir hata, iyi anlaşılınayacak bir kelime 

veya ifade, astı amirine ve işletmeye karşı küstürebilir. Bunun sonucu o 

kimseden yeterli verim alınamaz" Bu nedenle, bu tür mektuplarda çok 

· dikkatli olunmalıdır.
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Mektup yazarken kişL kendini mektup yazdığı kişinin yerine 

koymalıdır(empati). Böylece mektup gönderilen kişinin yazıya 

göstereceği tutum düşünülmüş olunur. Bu nedenle de yazar, yazdığı 

kişinin arzu ve olanaklarına uygun mektup yazma ortamına girebilir. 

Örneğin arıcılıkla amatörce ilgilenen bir üreticiye teknik kovanla ilgili 

çarpıcı bilgiler veren bir özel mektuba üretici aşın ilgi gösterebilir. 

Şayet öneriler, üretici tarafından gerçekleşebilecek nitelikte ıse, 

mektupla hedeflenen amaca ulaşılabilir. 

Bunlardan başka yazar. mektubununun sonuç kısmını. 

"mektubunuza memnun oldum, yardım edebileceğim başka konularda 

yine yazmanızı beklerim." gibi samimi ifadelerle bağlamalıdır. 

ÖRNEK 

Yayımcı mısır silajı uygulaması konusunda bilgi isteyen iki üreticıden 

mektup almış olsun" Yayımcı birinci üreticinin mektubundan üreticinin 

eğitim düzeyinin düşük ve bilgi birikiminin yetersiz olduğu sonucunu 

çıkarmıştır Diğer üreticinin mektubundan ise yüksek öğrenim gördüğü 

ve tarımda modern yöntemleri kullandığı yargısına sahip olmuştur" Bu 

durumda yayımcı, aynı konuda bilgi istenmesine rağmen, üreticilerin 

farklı özelliklere sahıp olmaları nedeniyle, farklı üsluplarla mektuplc:rın 

cevaplarını yazmak durumundadır. 

/()J-IJ Yazı Ya:c:ına Tekniği 

Gerçekten yazılı araçların hazırlarm1ası çok önemlidir. Özel 

mektuplar belirtildiği gibi bireysel tckniklerdcndir. Bunun yanında 

kitlesel teknikler kapsamında ele alınan sirküler mektuplar. gazeteler. 

dergiler ve broşürlerin hazırlanmasında dikkate alınması gereken ortak 

noktalar vardır. Bu nedenle bu bölümde yazı yazma tekniği ile ilgili 

önemli görülen bazı konular üzerinde durulması yararlı görülmüştür. 
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Mektubun ulaştığı çiftçilerden gösteriye katılacakların sayısı 

öğrenilmek isteniyorsa. katılım isteğini gösteren bir formun da 

mektupla gönderilmesi uygun olacaktır. 

Afişler(posters) hemen hemen sürekli olarak gösterilerin 

duyurulmasında kullanılır. Küçük gösteriler ıçın afişler elde 

hazırlanabilir. Fakat büyüklerde çok sayıda iyi basılmış afişlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenle baskı makinelerinden (nutbaa) 

yararlanılmalıdır. Afişlerde uzun cümlelerden kaçınmak gerekir. 

Birkaç kelime. bir sembol veya slogandan oluşmuş ve akıllıca 

düzenlenmiş bir afiş. hiç kimsenin okuma zahmetine girmeyeceği 

uzun bir hikayeden çok daha etkilidir. 

Özellikle doğrudan halka ulaşılamadığı durumlarda radyo

televizyon ve yazılı basın duyuruları. büyük gösteriler ve tarla günleri 

için çok uygundur. 

Bu duyurular kısa ve öz olmalıdır. Ancak gösteri konusu. 

program. gösterinin halk için anlamı-önemi. tarihi. saati. yeri ve nasıl 

ulaşılabileceği gibi temel ayrıntılar içeren cümlelerden oluşmalıdır. 

Duyurular en az iki kez yapılmalıdır. Küçük gösteriler dışında 

diğerlerine radyo, televizyon ve basını davet etmek faydalıdır. Bu 

birimlere yazmak yerine onları ziyaret ederek davet etmek daha 

etkilidir. 

Vali. kaymakam ve diğer üst düzey yöneticileri de davet etmek 

gereklidir. Bu davet özel bir davet mektubuyla yapılmalıdır. Ayrıca 

çiftçilere yazılan genel davet mektuplarından birer tane bu özel 

mektuba eklenebilir. 
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1 O. 2.1. 3. Gösterinin Hcızırlcınınası 

1. Ön Hazırlık

Birçok gösteride bitkilerin bazı özel gelişme dönemlerinde 

sergilenmeleri zorunlu olur. Örneğin gösteri bitkilerin seyreltme ve 

ilaçlama dönemleriyle veya sulamaya ihtiyaç duydukları dönemle ilgili 

ise bu durumda gösteri tarihinde bitkilerin gösteriye uygun gelişme 

döneminde bulunması gereklidir. Gösteride istenilen gelişme 

düzeyinden farklı olan bitkilerle çalışmak gösterinin etkisini ve ikna 

etme özelliğini azaltır. Bu nedenle gösteri tarihi dikkate alınarak 

bitkilerin ekimi veya dikimi yapılmalıdır. 

Ayrıca üreticilerin sahip oldukları koşullara uygun araçlar 

kullanmak gereklidir. Üreticilerin sahip olmadıkları veya 

olamayacakları araçları kullanmak gösteri ile amaçlananlara ulaşmayı 

engeller. 

2. Gösteri yerini hazırlamak

Gösteriye giriş ve çıkış yolları temiz olmalıdır. Taşlar ve otlar 

temizlenmeli, bakımlı olmalıdır. Anayoldan farkedileeek ş.ckilde 

gösteriye giriş yolu işaretlenmelidir. Gösteriye ulaşmayı engelleme 

endişesi duyulan kavşak ve yol ayrımlarına işaretler konulmalıdır. 

Araç park girişi ve çıkışı tek yönlü düzenlemelidir. Aynı 

yoldan giriş çıkış karşılık oluşturur. Park yeri temiz ve düzenli olmalı, 

alan toprak ise toz kalkışını önlemek i,çin arada bir ıslatılmalıdır. 

Bir gösterinin girişinde katılımcının edindiği ilk izlenim onun 

neyi ve ne kadar öğreneceğini etkiler. Temiz ve düzgün yollar. çitler 

ve bek \erken güneşten korumak amacıyla yapılmış 
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daha iyı kaynaşmasına sebep oldu!;>ı.ı gibi, teorık bılgilenn uygulanış 

şekillerini de yerinde göstermeye firsaı verir 

Kurslar tamamlanınca bir değerlendirme yapılmalı ve bu 

konuyla ilgili olarak düzenlenecek bır rapor, yayım merkezindeki 

sorumlulara sunulmalıdır. 

10.24. Yarışmalar 

Yarışmalar, üreticiler arasında rekabet oluşturarak, üretıcilerın 

tarımsal becerilerini vÜkseltmek ve böylece etkinliklerini arttırmak için 

yapılır Özellikle genç üreticilerin özel konulara yoğunlaşmalarını ve 

yeniliklere açık olmalarını sağlamada etkin bir yöntemdir. 

Yarışmalar, hayvan yetıştirme, belir!ı bir ürünü en iyi yetiştirme 

veya en iyi traktör kullanma gibi çok çeşitli alanlarda düzenlenir. 

Yayımcılar bu tür yarışmaların organizasyonunda ve yönetiminde 

önemli rol oynarlar. Y anşma sonucu, üreticilere çeşitli dereceler için 

ödüller verilir. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya başlamış etkin bir 

grupsal yayım yöntemidir. 

1 O. '.?..5 Toplantılar 

Toplantılar, genellikle bir konuda karar almak veya bilgı 

vermek amacıyla yapılır. Yapılış biçimlerine ve kapsamlarına göre 

çeşitli şekilde gruplandırılır ve çeşitli adlar alır. Bu nedenle günümüzde 

en çok gerçekleştirilen birkaç toplantı çeşiti ele alınacaktır. Fakat 

toplantıların çeşitlerine geçmeden önce toplantılarda dikkat edilmesi 

gereken belli başlı konular kısaca açıklanacaktır 

' 

I0. 2. 5. J. Toplaııtı!arda Dikkat J,,ciilecek Konular 

Toplantılarda dikkat noksanlığını asgariye indirmek gerekir. 

Dikkat noksanlığı, dikkatin konuya tam olarak verilememesi veya 

dikkatin sapmalara uğramasıdır. 

Örneğin, bir toplantıda veya bir yerde tanıştığınız bir kişinin 

ismini, bir hafta sonra karşılaştığınızda hatırlamıyorsanız, bunun altında 

yatan esas neden, tanıştığınız anda dikkatin kişiye veya konuya iyi 

verilmemesidir. 

Dikkatin kişiye ve konuya verilmesi, nehrin kaynağından 

çıkışından denize dökülünceye kadar izlemiş olduğu yola benzer. 

Çünkü nehir kendine en az karşı koyan yolu tercih eder. Dikkatte 

aynen nehrin akışı gibi kıvraktır. Haberleşmede bulunurken, kişinin 

dikkati de kendisi için en kolay yöne yönelir. Bunun için dikkatin belirli 

bir konuya verilmesi çok zordur. Fakat dikkatin bu sapmalarını 

önleyebilmek için alınması gerekli bazı önlemler de vardır. Dikkat 

noksanlığını önlemede alınabilecek önlemlerden başlıcaları şunlardır; 

• a) Dinlemeye hazırlanma: Bu hazırlık bedenen ve zihnen

olmalıdır. Örneğin bir toplantıya katılacak ve bir konuşma

yapacaksınız. Konuşma metninin oluşturulması için yapılan

düşünsel hazırlık, konunun zihinde kurgulanması, kapsamı,

katılacak grubun özelliklerinin dikkate alınması, metin hazırlığı

için geçecek sürenin ayrılması, kendini konuşmaya hazır görme

gibi konuşma anma kadar geçen süredeki tüm zihinsel faaliyetler

zihinsel hazırlık olarak ifade edilebilir. Bunu dışında fiziksel

çabaların tamamı (bilet alma, bagaj hazırlığı, malzemelerin

düzenli olarak yerleştirilmesi, iyi bir kahvaltı vb) bedenen yapılan

hazırlığı ifade etmektedir. İşte herhangi bir haberleşmede dikkatin
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gi.m devam edebileceğı gıbı bazen süre daha da fazla ('.! ay kadar) 

olabilir. Bu nedenle kampanyanın ne zaman başlayacağı planlanırken, 

kampanyanın devam edeceği süreyı de dikkate almak gerekır. 

Kampanyanın başarılı olabilmesi için kampanya sırasında 

yararlanılacak haberleşme araçlarının da planlanma,ı zorunludur. Hangi 

haberleşme araçlarından ne zaman, nasıl yararlanılacağı bu aşamada 

belırlenmelidır. 

Bunların belirlenmesinde sorunun içerik ve önemi etkılı olduğu 

kadar, kampanyayı başlatacak kuruluşun finansman kaynaklarının 

durumu da etkıli olabilmektedir. Örneğm bütçesinde yeterli ölçüde 

ödeneğı bulunan kuruluş, kampanya sırasında televızyon ve filmlerden 

de geniş ölçüde yararlanabilir Bu nedenle yayım kampanyası için 

yapılacak masraflarla ilgıli olarak bır bütçenın de önceden planlanması 

gerekır. 

Bunların dışında, yayım kampanyası ile ilgıh konu hakkında 

özet bilgileri içeren bir el kitabının da hazırlanmasında yarar vardır Bu 

el kitabında yer verilebilecek bilgiler şunlar olabilir 

ilgıh 

1- Sorunun önemi ve çözümüne ihşkm bilgıler

2- Çiftçılere önerılebilecek pratik bilgiler

3- Kampanyanın başarıya ulaşmasıyla elde edilecek yararlar

4- Kampanya sırasında işbırhği yapılacak kuruluşlar

5- Kampanya sırasında yararlanılacak araçların listesi

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi el kitabı, kampanya ile 

faaliyetlerin esaslarını içermekte ve koordinasyonu 

kolaylaştırmaktadır. 
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Kampanyanın başarılı olabilmesı içm, çeşitlı uzmanlardan oluşan 

bir komite kurulması ve ışlerin bu komitece üstlenilmesinde yarar 

vardır. 

b) Personeli hazırlama aşaması

Kampanyanın başarılı olabilmesi ıçin yetiştirilmiş bir kadro ve 

etkin bır işbirliğinin sağlanması gereklidir Bu nedenle kampanyada 

yararlanılacak personelin belirlenmesi sırasında personelm seçımi 

üzerinde özenle durulmalıdır. 

Seçilecek personel, üst düzeyde uzmanlar, teknisyenler ve 

önder çiftçıler olabılir. Bunları kampanyadan önce kampanyanın 

içeriği, önemi, uygulamalar hakkında bilgılendirmek gerekir. Çünkü 

kampanyanın amaçlan ve sorunlar iyi bilinmedıkçe, kampanya başarılı 

olamaz. Bu nedenle kampanyaya başlamadan önce gerekli görülen 

personelin kampanya için hazırlanması gerekir. 

c) Yayım araç ve materyalini hazırlama aşaması

Kampanya sırasında yararlanılacak fotograflar, resimler, 

pankartlar, filmler ve slaytlar belirlenir. Ayrıca bunların kampanyanın 

hangi aşamasında ve nasıl kullanılacağı da saptanır. Ancak hazırlanan 

materyallerin daha sonraki kampanyalarda kullanılma olasılığı var ise, 

materyaller bunu da göz önüne alarak hazırlanmalıdır. Böylece zaman, 

emek ve para tasarrufu sağlanmış olunur. 

d) Kampanyayı başlatma aşaması

Kampanya başlatılırken ilgi kampanyanın açılışı üzerıne 

yönlendirilmelidir. Bunun ıçm açılışa basın, radyo ve televizyon 

kurumlarının elemanları özel olarak davet edilmelidır. Ayrıca 

kampanyanın başladığı yörede üst düzeydeki yöneticilerin kampanyaya 
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Böylece yenıliğin topluma ilk sunumundaki ( orjinal) içerik ve özellik 

( orjinal) zaman içinde tümüyle evrim geçirerek, farklı özelliklere 

bürünebilir(Holt ve Schoorl, 1985). 

13.4. Yeniliklerin Yayılma Sürecini Etkileyen Faktörler 

13.4. l. Toplumun Özellikleri 

Tarımsal yeniliklerin kırsal topluluklarda yayılmasıyla ilgili 

araştırma ve gözlemler değişik toplumlarda aynı yeniliklerin bile 

yayılma sürelerinin farklı olduğunu göstermektedir. 

Bireylerin sahip oldukları, sosyo-ekonomik özellikler, kişiliksel 

özellikler ve haberleşme davranışları yeniliklerin erken veya geç 

benimsenmesinde etkili olduğu belirtilmişti. Aynı şekilde bireylerin, 

içinde yaşadıkları toplumun yapısı da onların yeniliklere karşı 

davranışlarını etkilemektedir. A.W.Van den Ban, ekonomik gücü 

yüksek ve iyi eğitimli olup geleneksel bir toplum içinde yaşayan bir 

bireyin; ekonomik gücü ve eğitim düzeyi düşük olan, ancak modem bir 

toplumda yaşayan bir bireye göre yeniliği benimsemede daha olumsuz 

davranma (yani yeniliği daha geç benimseme) olasılığının yüksek 

olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni modem toplumların olumlu, 

geleneksel toplumların ise olumsuz normlar taşımasıdtır. Bir kırsal 

topluluğun, modem veya geleneksel toplumlara ait özelliklerin tümünü 

birden ve diğer topluluklarla aynı ölçülerde taşıması söz konusu 

değildir (Taluğ, 1977). 

Dolayısıyla yeniliklerin yayılmasında toplumlann özelliklerinin 

etkili olduğu söylenebilir Bir örnek olarak DPT'nin(J 968) yapmış 

olduğu "Modenleşme Eğilimleri" araştırmasında kimyasal gübre 

kullanım oranı marmara Bölgesi için % 72, Güneydoğu Anadolu 

' 

Bölgesı için %3,3 'tür Kimyasal gübrenin benimsenme oranındaki bu 

büyük fark, bölgelerin toplumsal yapılarının da dikkate alınmasını 

gerektirmektedir(Taluğ, l 977) 

13 .4 .2. Yeniliklerin Özelliklerı 

I 3.-1.2.1. Yararlılık 

Yenilik, yerini alacağı fikir veya uygulamadan daha iyi (relative 

advantage) olmalıdır(Rogers ve Shoemaker, 1971 ;akt:Crouch ve 

Chamala, 1981) Y ararlılık(göreli üstünlük) yeuiliğin yerini aldığı daha 

önceki uygulamaya göre daha çok yararlı olması durumudur. Örneğin, 

buğday ekili ve sulanabilir alanlarda 2 ürün soya üretimi 

gerçekleştirmek yararlı bir yeniliktir. Böyle bir yenilikle, bir yandan boş 

kalan arazi değerlendirmekte, çiftçiye mali açıdan katkı sağlamakta ve 

diğer taraftan ülkenin mevcut üretim değerinin artmasına katkıda 

bulunulmaktadır. 

Yeniliğin yararlılığı, üreticilere göre değişir. Nitekim pazara 

yönelik üretim yapan bir çiftçi ile yalnız kendi tüketimi(öztüketim) için 

üretim yapan çiftçinin yararlılık konusunda tutümu farklıdır Pazara 

dönük üretim yapan çiftçi, yeniliğin ekonomik yararlılığı üzerinde çok 

daha önemle durur ve diğerine göre yeniliği daha çabuk benimser. Aynı 

şekilde büyük çiftçi ile küçük çiftçi bakımından da yararlılık farklıdır. 

Genellikle büyük çiftçiler sunulan bir yeniliği ekonomik avantajları 

olacağı düşüncesiyle daha çabuk deneme ve uygulama eğilimindedirler. 

Aynca bunlar yeniliğin olası riskini göze alacak ve yeniliği 

uygulayabilecek sermaye birikimine sahiptirler. Oysa küçük çiftçilerin 

riski üstlenme güçleri düşüktür ve yenilikten elde edecekleri yararlar 

büyük çiftçilerin elde edecekleri boyutlar da olamayacağı için yeniliği 
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