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ÖZET 
 

Doktora Tezi 
 

 
RADYO VE TELEVİZYONDA YAYINLANAN TARIM PROGRAMLARININ KIRSAL 

ALANDA İZLENMESİ VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA 
 

Göknur ÇAVDAR  
 

Ankara Üniversitesi  
Fen Bilimleri Enstitüsü  

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Cemal TALUĞ 
 

Bu çalışmanın amacı, radyo ve televizyonda yayınlanan tarım programlarının Ankara ili Polatlı ilçesinde çiftçiler 
tarafından izlenme ve anlatılan tarımsal konuların uygulanma durumunu ortaya koymaktır. Bu verilerden hareketle 
radyo ve televizyonun tarımsal yayımda daha etkili kullanımı için öneriler getirmektir. Bu araştırma Ankara ili Polatlı 
ilçesinde gayeli olarak seçilen 10 köyde, 69 denek üzerinde yapılmıştır. 
 
Araştırma yapılan bölgede deneklerin % 46,40’sının televizyonda yayınlanan tarım programlarını sürekli, % 42’si 
denk geldikçe izlediği tespit edilmiştir. İzlemeyenlerin oranı % 11,60’dır. Deneklerin eğitim durumu, yaşı, işletme 
arazisi genişliği ile televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme sıklığı arasında istatistiki bir ilişki olmadığı 
saptanmıştır. Deneklerin % 31,14’ünün televizyonda yayınlanan tarım programlarından yeni bir konu öğrenmediği, % 
68,85’inin öğrendiği tespit edilmiştir. Deneklerin % 35,71’i televizyonda yayınlanan tarım programlarından 
öğrendikleri konuları uygulamamış, % 64,29’u uygulamışlardır. Deneklerin eğitim durumu, işletme arazisi genişliği 
ile televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları uygulama durumu arasında istatistiki bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Deneklerin eğitim seviyesi arttıkça televizyonda yayınlanan tarım programlarından 
öğrendikleri konuları uygulama durumu artmaktadır. Deneklerin işletme arazisi genişliği arttıkça televizyonda 
yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları uygulamayanların oranı artmaktadır. Deneklerin yaşı ile 
televizyonda yayınlanan tarım programlarında yayınlanan konulardan öğrendiklerini uygulama oranı arasında 
istatistiki bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarını izledikten sonra 
kendi işlerinde en çok uyguladıkları konular sırasıyla gübreleme, sulama ve zirai mücadeledir. Araştırmada ele alınan 
denekler televizyonda yayınlanan tarım programlarında sırasıyla daha çok zirai kredilere, hayvancılık, gübreleme, 
zirai mücadele, sulama, ürünlerin satılması, pazarlama, kooperatifçilik, el sanatları konusuna yer verilmesini 
istemektedir. Anket yapılan deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarına % 8,2’si mektup ya da telefonla 
katılmış, % 91,80’i katılmamıştır.  
 
Anket yapılan deneklerin % 30,4’ünün radyoda yayınlanan tarım programlarını sürekli dinlediği, % 28,99’unun denk 
geldikçe dinlediği tespit edilmiştir. Deneklerin % 40,60’ının radyoda yayınlanan tarım programlarını dinlemediği 
belirlenmiştir. Televizyonda yayınlanan tarım programlarının izlenme oranı radyoya göre daha fazladır. Deneklerin 
radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme sıklıkları ile eğitim düzeyleri, yaşları arasında istatistiki bir ilişki 
olmadığı saptanmıştır. Deneklerin işletme arazisi genişliği ile radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme 
sıklıkları arasında istatistiki bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Geniş arazilere sahip olan çiftçilerin radyoda yayınlanan 
tarım programlarını dinleme oranı, daha küçük işletme arazisine sahip olanlara göre daha düşüktür. Deneklerin % 
34,14’ü radyoda yayınlanan tarım programlarından her hangi bir konu öğrenmediklerini, % 65,86’sı öğrendiklerini 
belirtmişlerdir. Deneklerin % 44,44’ü radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları kendi işlerinde 
uygulamamış, % 55,60’ı uygulamıştır. Deneklerin eğitim durumu, yaşı, işletme arazisi genişliğine ile radyoda 
yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki 
olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma yapılan deneklerin sırasıyla radyoda yayınlanan tarımsal programlardan 
gübreleme ve zirai mücadele, hayvancılık ve sulama, ürünlerin satılması, pazarlama, kooperatifçilik ile ilgili konuları 
uyguladığı tespit edilmiştir. Araştırma yapılan denekler radyoda yayınlanan tarım programlarında daha çok zirai 
krediler, hayvancılık, ürünlerin satılması, pazarlama, kooperatifçilik, zirai mücadele, gübreleme,  sulama konularına 
yer verilmesini istemiştir. Araştırma yapılan deneklerin % 7,32’sinin radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup 
ya da telefonla katıldıkları, % 92,68’sinin radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da telefonla 
katılmadıkları tespit edilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Radyo, televizyon, tarım programı, TRT, çiftçi, tarımsal yayım 

i 



ABSTRACT 
 

Ph.D. Thesis 
 

A COMPARATIVE RESEARCH ON THE LEVEL OF WATCHING AND IMPACT OF RURAL 
RADIO AND TELEVISION PROGRAMMES ON THE RURAL AREAS.  

 
Göknur ÇAVDAR 

 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Agricultural Economics 

 
Supervisor: Prof. Dr. Cemal TALUĞ 

 
The purpose of this study is to determine the ratio of watching television and radio agricultural programs and whether 
agricultural subjects which are broadcasted on those programs is practiced by farmers in the Polatlı district of Ankara 
province and propose new suggestions on the programs based on the collected data from surveys for effective using of 
the radio and television on agricultural extension. This research has been conducted farmers in the Polatlı district of 
Ankara province in 10 villages which are selected by “Aimed Sampling Method", 69 respondent were questioned.  
 
It has been identified that 46,40 % of survey respondents has been watching the agricultural programs regularly on 
TV, whereas 42 % of survey respondents has been watching them randomly. On the other hand 11,60 % of survey 
respondents has never watched these programs. The study showed that while there is no significant relationship 
between watching to television agricultural programs and socio economic variables that include educational level, age 
and farms size. Survey results indicated that 31,14 % of the survey respondents have not learned anything new 
whereas 68,85 % have learned. It has been also found out that % 35,71 of survey respondents haven’t practiced any 
agricultural subjects what they learned from agricultural programs broadcasted on TV whereas 64,29 % of survey 
respondents have practiced. The study showed that while there is significant relationship between applying 
agricultural subjects which is learned on television agricultural programs and socio economic variables that include 
educational level, and farms size.  It has been found out that practicing ratio of agricultural subjects which is learned 
on television agricultural programs has been increasing while the educational level has been increasing. It has been 
also found out that practicing ratio of agricultural subjects which is learned on television agricultural programs is 
decreasing while the farm size is increasing. The study showed that while there is no significant relationship between 
applying ratios of agricultural subjects which is learned on television agricultural programs and age. The study also 
showed that farmers applied that agricultural subjects who is learned on television agricultural programs is 
fertilization, irrigation and agricultural fight. Farmers want to watch that on agricultural television programs in 
respectively is agricultural credits, stockbreeding, fertilization, agricultural fight, irrigation, sales of products, 
marketing, cooperation and hand arts. 91,80 % of farmers called or send letters to agricultural television programs on 
TV, 8,2 % didn’t called or send letters.  
 
It has been identified that 30,4 % of survey respondents has been listening the agricultural programs regularly on radio, 
whereas 28,99 % of survey respondents has been listening them randomly. On the other hand 40,60 % of survey 
respondents has never listened these programs. The ratio of watching agricultural television programs is more than the 
ratio of listening radio programs. The study showed that while there is no significant relationship between listening to 
radio agricultural programs and socio economic variables that include educational level and age. The study showed 
that while there is significant relationship between listening to radio agricultural programs and farm size. The 
listening ratio of the survey respondents who has big farms is lower than the listening ratio of the farmers who has 
smaller farms. It has been found out that 34,14 % of the survey respondents have not learned anything new whereas 
55,60 % have learned. It has been also found out that % 44,44 of survey respondents haven’t practiced any 
agricultural subjects what they learned from agricultural programs broadcasted on radio whereas 36,6 % of survey 
respondents have practiced. The study showed that while there is no significant relationship between listening to radio 
agricultural programs and socio economic variables that include educational level, age and farms size. The study 
showed that farmers applied that agricultural subjects who is learned on radio agricultural programs is fertilization 
and agricultural fight, stockbreeding and irrigation, sales of products, marketing, cooperation and hand arts. Farmers 
want to watch that on agricultural television programs in respectively is agricultural credits, stockbreeding, marketing, 
sales of products, cooperation and hand arts, agricultural fight, fertilization, and irrigation. 92,68 % of farmers called 
or send letters to agricultural television programs on TV, 7,32 % didn’t called or send letters.  
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1. GİRİŞ  
 
 
Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, ülke ekonomilerinde tarımın önemli bir yeri olduğu 

bilinmektedir. Türkiye ekonomisinde de tarımın rolü küçümsenmeyecek kadar fazladır. 

Tarım, ülke nüfusunun beslenmesi, çiftçinin gelir kaynağı olması, istihdam kapasitesi 

oluşturması, kırsal kesimden kentlere olan göçün azaltılması açılarından önem 

taşımaktadır. Ayrıca tarım, sektörler arası ilişkilerin sağlanması, ulusal gelir ile ihracata 

katkısı açısından da ana sektör durumundadır. Bu nedenle, ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişme sürecinde tarımın göz ardı edilmesi düşünülemez.  

 
 
Türkiye’de tarım sektörü, çok sayıda ve çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Ülke 

ekonomisi bakımından taşıdığı öneme karşılık, iklim etkisiyle meydana gelen üretim 

dalgalanmaları önlenememekte; bu sektörden geçimini sağlayan insanların gelir ve 

yaşam düzeyi yükseltilememekte; diğer sektörlerin gelişebilmesi için sermaye birikimi 

ve satın alma gücü artırılamamaktadır. Ayrıca Türkiye tarımı, genellikle çok parçalı ve 

dağınık küçük aile işletmelerinin yaygın olduğu bir yapı göstermektedir. Bu koşullarda 

Türkiye’de tarımsal sorunların uygun politika ve tedbirlerle çözülmesi büyük önem 

taşımaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu büyük tarım potansiyelinin harekete 

geçirilebilmesi, üretimin artırılması ve tarımsal ürünlerde kalitenin iyileştirilmesi için 

izlenecek politika ve önlemlerin önemli bir boyutu; işletmede çalışan aile bireylerini 

daha bilgili, daha dinamik hale getirmek ve çiftçiyi modern tekniğin gerektirdiği 

işlemleri kendi arazisinde uygulayacak güce kavuşturmak olmalıdır. Bu da çiftçilere 

konuyla ilgili gerekli bilginin verilmesi ile mümkündür. Bu nedenle çiftçiler bilginin 

değerini bilen ve aktif olarak bilgiyi arayan insanlar haline getirilebilmelidir. 

 
 
Günümüzde çiftçilerin bilgi gereksinmesi, hızla gelişen teknoloji ve değişen pazar 

koşulları karşısında büyük ölçüde artmış ve çeşitlenmiştir. Rekabet gücünün temel 

belirleyicisi bilgi olmuştur. Tarım teknolojisindeki gelişmelerin izlenmesi; işletme 

planlarının hazırlanması ve uygulanması; pazarlamada etkinliğin artırılması bir dizi 

bilgi ve beceriyi gerektirmektedir. Bu bağlamda tarımsal yayım hizmeti zamana göre 

artan bir önem taşımaktadır. Tarımsal yayım, kullanılan tarım teknolojisinin 

yenileştirilmesi, üretim etkinliğinin ve gelirin yükseltilmesi ve yaşam koşullarının 
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iyileştirilmesi için, kırsal halka bir eğitimsel süreç içinde yardımcı olan hizmet ya da 

sistemdir (Taluğ ve Tatlıdil 1993). 

 
 
Tarımsal yayım çalışmaları tarımsal üretim, pazarlama ve işletmecilik konularında 

yoğunlaşmakla birlikte, kırsal gençlik eğitimi, ev ekonomisi ve doğal kaynakların 

korunması ve geliştirilmesini de kapsamaktadır (Taluğ ve Tatlıdil 1993). 

 
 
Tarımsal yayım, kırsal kesimde yaşayan ve gelirini tarımsal üretim yoluyla sağlayan 

toplumların gelir düzeylerinin yükseltilmesini ve ülkenin kalkınmasını amaçlayan bir 

destek hizmetidir. En son teknoloji ve bilimsel nitelikteki bilgileri birey bazına 

indirgemeyi ve sorunlarına en kısa yoldan çözüm getirebilmeyi hedefler. Güncel ve 

pratikte uygulanabilir bilgi ve beceri transferi yoluyla, üreticilerin kalkınmasına destek 

olur. Tarımsal yayımda önemli olan nokta, bir tarımsal işletmenin mevcut sorunlarının 

çözümüdür. Sorunların çözüme kavuşturulması tarımsal işletmenin kalkınmasının 

temelidir. Tarımsal yayımın bir işletmenin gelişmesine olan katkısının en üst düzeyde 

olabilmesi için kullandığı en etkin araç güncel, pratikte uygulanabilir ve yüksek düzeyli 

bilgi transferidir. Bu transferin kalitesi, yani bilginin veriliş biçimi ve çiftçiler tarafından 

alınış derecesi büyük önem taşır. Verilen bilgilerin güncel ve pratikte uygulanabilir 

olması yayımın etkinliğini artıran en önemli faktörlerdir. Çiftçiye uygun yollarla yapılan 

bu bilgi transferi, çiftçilerde birtakım davranış değişiklikleri meydana getirmelidir. Bu, 

çiftçi eğitiminin temelidir. Bilgi transferi etkin bir şekilde sağlandığında istenilen 

davranış değişiklikleri elde edilerek yayımın hedeflerine ulaşılacaktır (Anonim 2004). 

 
 
Hızla gelişen ve devamlı değişen teknolojinin gereklerinin yerine getirilmesi, kırsal 

toplumun eğitim seviyesi ne olursa olsun devamlı bilgilendirilmesini ve eğitilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Türkiye’de aktif nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kırsal kesimde 

yaşayanlara yönelik tarımsal yayım çalışmalarının ana sorumluğunu Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı yapmaktadır.  

 
 
Türkiye’de kamu tarımsal yayım çalışmaları oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Tarımı 

modernleştirmek, çiftçilere yönelik yenilikler sunmak ve tarımsal kalkınmayı sağlamak 
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üzere çeşitli dönemlerde farklı girişimlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, 1931 yılında 

1. Ziraat Kongresi düzenlenmiştir. Bu kongrede Türkiye’nin tarımsal yapısı incelenmiş, 

analiz edilmiş, raporlar hazırlanmış, tarım üreticilerine tarım tekniklerini öğretmek ve 

bunların uygulanması özendirmek için önemli kararlar alınmıştır. 1937 yılında kırsal 

alanda yayım faaliyeti köy öğretmenlerine görev olarak verilmiştir. Bunu takiben 1. 

Köy ve Ziraat Kongresi düzenlenmiş ve bu kongrede tarımsal yayım üzerinde önemle 

durulmuştur. Yayımın örgütlenmesi 1943 yılında Ankara, Eskişehir ve Manisa illerinde 

başlamış, 1958 yılında bütün illerde örgütlenme tamamlanmıştır. 1984 yılına kadar 

tarımla ilgili birimler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra 

Teşkilatının Kuruluşu ve Görev Esasları hakkındaki yönetmelikle tek bir bakanlık çatısı 

altında toplanmıştır.  

 
 
Bu yeniden örgütlenme ve yapılanma öncesinde bağımsız genel müdürlük olarak hizmet 

veren Genel Müdürlükler kaldırılmıştır. Yeniden örgütlenmeye paralel olarak, 

finansmanı Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından sağlanan TYUAP 

(Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi) iki dilim olarak uygulamaya 

alınmıştır. Birinci dilim TYUAP 5 Eylül 1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tarımsal 

Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesinde (TYUAP) "Eğitim ve Ziyaret Yaklaşımını" 

yerleştirmek, dolayısıyla yayım birimlerinin üreticilere en yakın olacak şekilde köy 

gruplarına kadar kurulması ve merkezlerde görevlendirilen yayım elemanlarının da 

kendi görev alanlarındaki üreticileri ve alan yayımcılarını belirli aralıklarla sürekli 

olarak eğitmeleri esas alınmıştır.  

 
 
Uygulama süresi 6 yıl olarak belirlenen birinci dilim TYUAP'ın gelecekte kapsamının 

genişletilerek ülke genelinde uygulanmasının sağlanması kararlaştırılmıştır. Başlangıçta 

kapsam 16 il (1989 yılında 16 ilden ikisi ikiye bölünerek, proje alanında değişme 

olmaksızın  toplam il sayısı 18 olmuştur) olarak belirlenmiştir. Proje süresinin 

uzatılması nedeniyle Temmuz 1993 tarihinde birinci dilim çalışmaları sona ermiştir. 

İkinci dilim TYUAP uygulamaları ise 1990-1997 yılları arasında devam edecek şekilde 

21 ilde başlatılmıştır. Böylece ülke genelinde toplam il sayısının yaklaşık yarısına 

yayım hizmetleri TYUAP kapsamında ulaştırılmıştır (Anonim 2004). 
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Günümüzde tarımsal yayım hizmetlerinin tamamına yakını bu yapı içerisinde ve kamu 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Mevcut yapı içerisinde merkez düzeyde Teşkilatlanma 

ve Destekleme Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Yayım Dairesi ve Kırsal 

Kalkınmada Kadın Dairesi Başkanlıkları yayım hizmetlerinden sorumlu olup, illerde İl 

Müdürlükleri içerisindeki Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şube Müdürlükleri, ilçelerde İlçe 

Müdürlükleri ve bazı köylerde de Köy Grubu Tarım Merkezleri çiftçi eğitimi ve 

tarımsal yayım hizmetlerini yürütmektedirler. 

 
 
Türkiye’de kamu tarımsal yayımının hizmet götürmesi beklenen 4 milyonu aşkın tarım 

işletmesi vardır. İşletmelerin sayısal çokluğu yanında, ulaşımı kolay olmayan ve 

altyapısı yetersiz bir topografyaya dağılmış bulunmaları da tümüne yüzyüze 

yöntemlerle yayım mesajlarının iletimini zorlaştırmaktadır. Kamu harcamalarında 

kısıtlama eğilimi giderek artmaktadır. Bütçede daralma kamu tarımsal yayımcılarını 

giderek daha fazla ofislerine bağlamakta ve mesajların çiftçilere iletimini iyice 

sınırlamaktadır. Oysa, televizyon erişilen kişi başına en ucuz iletişim sağlayarak bütçe 

daralması ortamında en ekonomik seçenek olmaktadır. Hedef kitlenin genişliği ve bütçe 

kısıtları nedeniyle kamu tarımsal yayımı tarımla uğraşanların tümüne erişemeyince 

hizmeti daha sınırlı sayıda çiftçiye yöneltmekte ve bazı kesimler ihmal edilmektedir. 

Tarımsal üretimin artması öncelikli amaç olarak kabul edildiği için erişilen çiftçiler, 

küçük üreticilerden daha çok göreli olarak üretim potansiyeli yüksek olanlardır. Büyük 

bir tarım ülkesi olan Türkiye’de kamu tarımsal yayımında kaçınılmaz olarak çok sayıda 

yayım elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle çiftçiye sunulacak mesaj kalitesi ve 

standardı geniş bir coğrafyada çok sayıda insanı kapsayan çok yoğun bir hizmet içi 

eğitim ve düzenli bilgi alışverişini zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda artarak yaşanan 

bütçe sınırlılıkları, mesaj kalitesi ve standardı alanında var olan sorunları artırmaktadır. 

Türkiye’de kent yaşamı ile kırsal yaşam arasında uçurum henüz kapatılmamıştır. Kamu 

yayım elemanlarının önemli bir bölümü küçük yerleşim birimlerinde kendilerini 

geliştirecek olanaklardan yoksun bir anlamda izole bir yaşam sürdürmektedirler. Bu 

durum iş yaşamını olumsuz etkilemektedir (Taluğ 2000). Bu nedenlerle ülke genelinde 

yürütülen geleneksel yayım uygulamasına destek olunması amacıyla radyodan ve 

televizyondan yararlanılması zorunlu hale gelmiştir. 
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Geniş çiftçi kitlelerine hızlı bir şekilde ve düşük maliyet ile ulaşabilmek için kitle 

iletişim araçlarından faydalanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde 

okur yazarlık düzeyinin düşük olması, çiftçilerin basılı yayınlara ulaşma olanağının 

sınırlı olması, tarımsal yayımda yazılı kaynaklardan faydalanma oranını azaltmaktadır. 

Bu da tarımsal yayımda radyo ve televizyon ile tarımsal öğretimin önemini 

artırmaktadır. Ayrıca, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesime yönelik tarımsal 

yayım ve eğitim çalışmalarının yetersizliği de, yayımda radyonun ve televizyonun 

kullanımının önemini ortaya çıkarmıştır. Radyo ve televizyon geniş kitlelere ulaşma 

gücüne sahip ve birey başına maliyeti düşük olan teknolojik araçlardır.  

 
 
Radyo ve televizyon; tarımsal yayımı desteklemekte ve tamamlamaktadır, yayıma olan 

talebi arttırmakta, değişime karşı olumlu tutum ve ilgi yaratmakta, bireyleri 

yeniliklerden haberdar etmektedir. Tarımsal yeniliklerin kırsal kesimde yayılması 

sürecinde radyo ve televizyon yeniliklerden haberdar olma aşamasında etkili olmakta, 

bundan sonraki karar verme ve uygulama aşamalarında etkisi giderek azalmakta ve 

yerini kişisel iletişim kanallarına bırakmaktadır (Rogers 1983). 

 
 
Bu tezin ana amacı iki önemli kitle iletişim aracı olan radyo ve televizyonda yayınlanan 

tarım programlarının araştırma bölgesinde çiftçiler tarafından izlenme ve bu 

programlarda verilen tarımsal konular ile ilgili anlatılan konuların çiftçiler tarafından 

uygulanma durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koymak ve bu verilerden hareketle 

radyo ve televizyonun tarımsal yayımda daha etkili kullanımı için öneriler getirmektir. 

 
 
Televizyonun ve radyonun her ikisi de kitlelere hızla erişebilme olanağına sahiptir. 

Televizyon ve radyo erişilen kişi başına en ucuz iletişimi sağlamaktadır. Her ikisi de 

mesajlarını ayırımsız ve adil olarak hedef kitleye sunmaktadır. Kamu televizyonu ve 

radyosu uzman görüşüne dayalı, denetimli ve standart mesajlar sunmaktadır. 

Televizyonun olmadığı veya izlenemediği koşullarda radyo dinlenebilmektedir. Ayrıca 

başka bir iş yaparken radyo dinlenebilmektedir. Tarımsal yayım çalışmalarının 

kapsamının genişletilebilmesi için aynı anda geniş bir kitleye seslenebilen radyo ve 

televizyondan uzun yıllardır yararlanılmaktadır. Türkiye’de radyo ve televizyonun 
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yayınlarının başlama tarihinden beri, kırsal kesime yönelik tarım programları 

süregelmektedir.  

 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde, 1967 yılında, Ankara’da 

düzenlenen bir seminerde, tarımsal konularda hazırlanacak radyo yayınları ele alınmıştır 

(Anonim (1968).  Seminere katılanlar, çiftçiye ulaştırılması gereken yenilikler, köy 

programlarının kolay anlaşılır bir dille hazırlanması, köye hizmet götüren kuruluşlarla 

TRT Kurumu arasında sürekli bir işbirliğinin sağlanması, pazarlama konusuna önem 

verilmesi ve radyolar bünyesinde bir tarım yayınları bölümünün de kurulması 

konularında tavsiyelerde bulunmuşlardır. Seminer sonundaki önerilerin ışığında 

yayınlanan köy programlarında yeni konu ve sorunlara yer verilmeye başlanmıştır.  

 
 
Günümüzde ülke nüfusunun  % 35,1’ini oluşturan olan kırsal kesime (Anonim 2001)  

yönelik olarak yayınlanan bu programların çiftçi davranışları üzerine olan etkilerinin 

incelenmesi, araştırmanın önemini artırmaktadır.  

 
 
Tez çalışması, yedi bölümden oluşmaktadır. Konunun önemi ve amaçlarının açıklandığı 

giriş, birinci bölümü oluşturmaktadır. İkinci bölümde konu ile ilgili olarak yapılmış 

çalışmalar özetlenmiş, üçüncü bölümde araştırmada kullanılan materyal ve izlenen 

yöntem açıklanmıştır. Araştırma yöresi olarak seçilen Polatlı ilçesine ilişkin özet bilgiler 

dördüncü bölümde, radyo ve televizyonda yayınlanan tarım programlarının tarihçesi 

beşinci bölümde, araştırma bulguları altıncı bölümde, sonuç ve öneriler yedinci 

bölümde verilmiştir.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 
 
Televizyonda yayınlanan tarım programlarının izlenmesi ile ilgili olarak yapılan 

araştırmalardan elde edilen bulgular bu bölümde tarih sırasına göre sunulmaktadır. 

 
 
Şimşek (1995), Amasya ili merkez ilçede kırsal alanda yaptığı araştırmasında 

deneklerin % 88,2’sinin televizyonda yayınlanan tarım programlarını izlediklerini, % 

11,8’inin hiç izlemediklerini tespit etmiştir.  

 
 
TRT tarafından Türkiye çapında yapılan anket çalışmasında Anonim (1997), “Bu 

Toprağın Sesi Programını izliyor musunuz” sorusuna en çok verilen cevaplar sırasıyla 

hiç izlemiyorum, ara sıra izliyorum, sık sık izliyorum, devamlı izliyorum şeklinde 

olmuştur. 

 
 
TRT tarafından “Bu Toprağın Sesi” programının izlenme durumu ile ilgili olarak 23 

ilde 155 denek üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır Anonim (2000c). Elde edilen 

veriler; deneklerin büyük çoğunluğu programı izlediğini, az bir kısmı ise izlemediğini 

göstermektedir. 

 
 
TRT tarafından Türkiye çapında yapılan başka bir araştırmada (Anonim 2000e), 

deneklerin % 49,8’inin “Bu Toprağın Sesi” programını izlemediği, % 30,8’inin ara sıra 

izlediği, % 19,4’ünün sürekli izlediği tespit edilmiştir.  

 
 
TRT tarafından yapılan başka bir çalışmada da (Anonim 2001a), deneklerin % 55,6 

oranında “Bu Toprağın Sesi” programını izlemedikleri, % 16,9 oranında devamlı 

izledikleri, % 27,5 oranında ara sıra izledikleri belirlenmiştir. Devamlı izlenme oranı, 

kırda yaşayanlarda kentte yaşayanlara göre daha fazladır. Programı devamlı izleyenlerin 

eğitim seviyelerine göre olan dağılımı, en yüksek izleyici kitlesinin eğitim seviyesinden 

başlayarak, sırasıyla; okur yazar olmayan, okur yazar olup okul bitirmemiş olanlar, ilk 
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okul mezunları, orta okul mezunları, lise mezunları, üniversite yüksek okul mezunları 

şeklindedir. 

 
 
Özüdoğru (2001), Polatlı ilçesi köylerinde yaptığı araştırmada televizyonda yayınlanan 

tarım programlarının deneklerin tamamı tarafından izlendiğini tespit etmiştir.  

 
 
Radyoda yayınlanan tarım programlarının dinlenmesi ile ilgili olarak gerek yurt dışında 

ve gerekse yurt içinde yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

 
 
Neurath (1960), UNESCO tarafından destek alarak yaptığı çalışmasında Hindistan’ın 

Poona Bölgesindeki Radyo Forum programlarının etkilerini incelemiştir. Çalışmasında 

145 köyde uygulanan forumu, forum uygulanmayan köylerle karşılaştırmıştır. Forumun 

uygulandığı son on haftada toplam 20 program yapılmıştır. Her bir forumda tarım, 

sağlık ve okuryazarlıkla ilgili konularda haftada 2 defa gelen 20 kişilik dinleyenlerle 30 

dakikalık program yapılmıştır. Forum üyeleri olan ve kontrol grubunu oluşturan 

köylerden 20 kişi ile proje öncesi ve sonrasında mülakat yapılmıştır. Bu araştırma 

sonucunda ise, forumda tartışılan konuların forum üyeleri tarafından, forum 

uygulanmayan ve yetişkinler tarafından oluşturulan gruptan daha fazla bilgi sahibi 

oldukları tespit edilmiştir. Neurath’a göre, tarımsal radyo forumu bilgilerin yayın 

yoluyla iletilmesinde beklentilerin de ötesinde başarı sağlamıştır. Forum uygulanan 

köylerdeki bilgi gelişimi forum öncesi ve forum sonrası duruma göre olağan üstü 

gelişme göstermiştir. Bu arada forum uygulanmayan köylerde ise, kayda değer herhangi 

bir değişiklik gözlemlenmemiştir.  

 
 
Abell (1968), araştırmasında Ghana’da kırsal radyonun etkilerini araştırmak için 

Ghana’nın doğu bölgelerinden deney için değişik yerler seçmiştir. 60 adet deneysel 

forum 40 köy için düzenlenmiş ve 40’dan fazla da kontrol grubunu oluşturacak köyler 

seçilmiştir. Bu çalışma kapsamında 20 program yayını haftada 1 defa olmak üzere 

Aralık 1964’den, Nisan 1965 yılına kadar uygulanmıştır. 5 program da, doğrudan 

tarımsal problemlerle ilgilidir. Her forum toplantısı yayını gününde konu ile ilgili fikir 

alışverişinde bulunulmuştur. Ve ilgili program yayını dinlendikten sonra da konu ile 
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ilgili tartışmalar yapılmıştır. Uygulamanın son kısmında ise forum üyelerinin kontrol 

grubu olarak (forum üyesi olmayanlara göre) yayından neler öğrendikleri 

gözlemlenerek forum üyelerinin forum üyesi olmayanlardan daha çok öğrendiği 

sonucuna varılmıştır.  

 
 
Punasiri and Griffin (1976), Tayland tarımsal radyo forumu projesini aşağıdaki gibi 

özetlemiştir: Bu projenin amacı, mevcut tarımsal hizmetleri güçlendirmek ve tarımsal 

yayım servisleri ile çiftçiler arasındaki haberleşmeyi kolaylaştıran Tarımsal Radyo 

Forumunun önemine ilişkin bilgi ve verileri elde etmektedir. Bu program, uzman 

gözlemcilerden, dinleyici grubu ile tartışmalardan ve dinleyenlerden gelen sorulara 

verilen yanıtlardan oluşmaktadır. Verilen mesajlara olan yoğun ilgi düzeyi ve tekrar 

bilgi alma isteği, önemli bir haberleşme aracı olan radyo ve yayın elemanları ya da 

teknisyenler tarafından arazi ziyaretleri ile önemli ölçüde geliştirilmiştir. Sonuç olarak, 

yayım görevlilerinin ve çiftçilerin oldukça yüksek düzeyde tarımsal radyo forumlarına 

motive oldukları bulunmuştur.  

 
 
Şenocak (1967), kitle haberleşme araçları arasında radyonun Türkiye için özel bir değeri 

olduğunu, köylerin yurt alanına dağılımı, ulaşım ve ulaştırma yetersizlikleri, köylü ve 

çiftçi kitlesinin okuma yazma yoksunluğu, basılı yayınların az ve pahalı oluşu göz 

önüne alındığında radyonun değerinin daha iyi anlaşılacağını belirtmiştir. Radyonun 

haber verme, eğitim ve eğlendirme amacının olduğunu tespit etmiştir. Çiftçilerin iş ve 

aile hayatında faydalı olabilecek her türlü bilgi, metot ve yenilikleri radyo vasıtasıyla 

onlara ulaştırmanın veya bu konularda çiftçilerin düşünce ve davranışlarını 

değiştirmenin mümkün olduğunu belirtmiştir. Şenocak’a göre, radyo yayınlarının konu 

kaynakları olaylar, haftalık faaliyetler, mevsime uygun konu ve problemler, şahsi 

tecrübe ve başarılar, hava ve pazar bilgileri olmalıdır. Çiftçilerin radyodan dinleme 

amacında oldukları konular hava durumu, pazarlama haberleri, köy ve tarım haberleri, 

tarımsal bilgiler ve müziktir. Programın sunuş biçimlerinin haberler, sohbetler, diyalog 

ve mülakatlar, açık oturumlar ve skeçler şeklinde olması gerektiğini belirtmiştir. 
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Geray (1969) tarafından Ankara’nın altı köyünde yapılan araştırmada, radyoda 

yayınlana köy programlarının dinlenme oranı % 12,9 olarak tespit edilmiştir. 

 
 
DPT tarafından yürütülen Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri adlı araştırmada 

(Anonim 1970),  radyoda köye yönelik programların dinlenme oranı % 12,6 olarak 

bulunmuştur.  

 
 
Alican (1975) Konya ve Ankara’nın köylerinde yaptığı araştırmada köy programlarının 

dinlenme oranını % 12,1 olarak belirlemiştir.  

 
 
Özgen (1982) tarafından Çukurova’nın köylerinde yapılan araştırmada radyoda 

yayınlanan tarım programlarının dinlenme oranı % 78,3 olarak bulunmuştur.  

 
 
Şimşek (1995), Amasya ili merkez ilçe köylerinde yürüttüğü  araştırmasında, deneklerin 

radyoda yayınlanan tarım programlarını % 44,71 oranında dinlediklerini tespit etmiştir.  

 
 
Gültekin (1996), radyoda ilgi gören programların başında köye yönelik tarımsal 

konuları içeren öğretici yayınların geldiğini tespit etmiştir. Yıllardan beri dinlenmesi 

alışkanlık haline gelmiş programlar (“Günaydın” programı gibi) dışında radyodan daha 

çok müzik, dinleme ve eğlenme amacıyla yararlanıldığını ortaya koymuştur. 

 
 
Newman and Spann (2001), çalışmalarında Missisipi’de tarımsal radyo programlarını 

dinleme ve bu programlardan öğrenilen konuları uygulama düzeyini araştırmışlardır. 

Araştırma, 27 radyodan tarım içerikli radyo yayınlarını dinleyen denekler ile 

yürütülmüştür. Araştırmada, deneklerin tarımsal radyo programlarını dinleyenlerin 

oranının % 46 olduğu tespit edilmiştir.  

 
 
Özüdoğru (2001), Ankara ili Polatlı ilçesinde yaptığı araştırmasında radyoda yayınlanan 

tarım programlarını deneklerin % 32,8’inin dinlediğini, % 67,2’sinin dinlemediğini, 

tespit etmiştir.  
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Oskay (1978), çalışmasında az gelişmiş ülkelerde toplumsal gelişme ve eğitim alanında 

radyo ve televizyondan yararlanma konusunda bilimsel bir görüşe varabilmek ya da 

tutarlı bir yayın politikası saptayabilmek için bu ülkelerde gelişmemişlik ya da 

gelişememe koşullarının tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

 
 
Kocabaşoğlu (1980), araştırmasında 1926-1964 yılları arasında radyonun tarihsel 

gelişimini ve Türk siyasal yaşamındaki yerini belirlemiştir. Araştırmasının birinci 

bölümünde devletin güdümündeki bir özel şirketin yaklaşık on yıl süren radyoculuk 

uygulamasını ele almıştır. Bu bölümde Türk radyo tarihinin en az bilinen dönemi olan 

1926-1936 yıllarına ilişkin olayları ve radyonun siyasal toplumsal sistem içindeki yerini 

irdelemiştir. İkinci bölümde 1936’dan, 1964 yılında TRT’nin kuruluşuna kadar geçen 

süre içinde Devlet Radyosu kavramıyla simgelenen radyoculuk uygulamalarını, Ankara 

Radyosu çerçevesinde ele almıştır. Otuz yıla yakın bir süreyi kapsayan devlet 

radyoculuğunu dört bölümde incelemiştir. Çok partili siyasal yaşama geçilmesinin 

radyo açısından taşıdığı önem dikkate alınarak 1946-1960 yılları ayrı bir bölümde 

incelenmiştir. 27 Mayıs sonrasıyla radyonun TRT’ye devredildiği 1964 yılı arası da ayrı 

bir bölümde ele alınmıştır.  

 
 
Swanson (1984), araştırmasında bir çok önemli nedenden dolayı radyonun yayım 

elemanları için en yararlı kitle iletişim aracı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenlerden 

bazıları; bilgilerin anında sunulması ve radyo yayınlarının içeriklerinde ani değişen 

şartlar karşısında değişiklik yapılabilmesidir. Ayrıca çok geniş bir kitle tarafından 

kullanılabilen transistorlu radyo ile çok sayıda insana kolayca ulaşabilme imkanı 

bulunmaktadır. Bu radyoların kullanılabilmesi için elektrik gerekmediğinden 

dinleyenler, her gittikleri yerde bu radyoları kolayca dinleyebilmektedir. Radyo 

yayınları, okur yazarlığa bağlı olan basılı materyalden daha etkin kullanılmaktadır. 

Rogers, radyonun özellikle yenilikleri benimseme sürecinde ilgi duyma ve fark etme 

safhalarında çok önemli etkileri bulunduğunu tespit etmiştir.  

 
 
Nwaerondu (1994), “Kırsal değişimin bir aracı olarak Radyo Eğitimi” konulu 

araştırmasında, Manitoba’da tarımsal bilgilerin kırsal alanda yayılmasında radyo 
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programlarının etkisini araştırmış ve radyonun bir eğitim aracı olarak kullanıldığı 

gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamaları ele almıştır. Yapılan görüşmelerde çiftçilerin 

yaşam kalitesini yükseltmek üzere, tarımla ilgili çok önemli teknolojik bilgilerin sürekli 

olarak çiftçilere iletildiği tespit edilmiştir. Uzmanlar, tarımsal radyo programlarını ortak 

çalışmalar sonucunda hazırlamaktadırlar. Radyo programlarının geliştirilmesi için 

düzenli bir geri besleme organizasyonu oluşturulmuş bulunmaktadır. Araştırmada 

tarımsal radyo programlarının basit bir dille hazırlanması ve tüm hedef kitleyi 

kapsayacak konuların hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır.  

 
 
Televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarında yer verilen konuların, 

çiftçiler tarafından öğrenilmesi ve uygulanması ile ilgili yapılan araştırmalar bu 

bölümde özetlenmiştir. 

 
 
Rogers (1969), yeniliklerin benimsenmesiyle ilgili araştırmasında benimseme sürecini 

daha kısa zamanda tamamlayan çiftçilerin, sosyo ekonomik açıdan, diğer çiftçilere göre;  

daha eğitimli, daha geniş işletme arazisine sahip, tarımsal gelirleri daha yüksek kişiler 

olduğunu tespit etmiştir.  

 
 
Crouch and Chamala (1981), televizyon programlarında sunulan yenilik mesajlarının 

başarılı şekilde üreticiler tarafından algılanabilmesinde önemli bir hususun da, (kişiler 

arası kanallar ile desteklenmesinin yanı sıra) yeniliğin uygulanabilmesi için gerekli 

teknik girdilerin temini olduğunu vurgulayarak, yeniliklerin uygulanmasında materyal 

boyutuna ağırlık vermektedir.  

 
 
Aziz (1982) yaptığı araştırmasında, radyoda yayınlanan  köy programlarında, tarımla 

ilgili bilgilerin öğrenilme düzeyinin, bu bilgilerin çiftçiler tarafından uygulanma 

düzeyine göre daha yüksek olduğunu tespit etmiştir.  

 
 
Yoothong (1982), Tayland’da yeniliklerin yayılması ve benimsenmesi konusunda 

yaptığı araştırmasında televizyonun yeniliklerin duyurulması aşamasında daha etkin 
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olduğunu vurgulamıştır. Yaş, eğitim durumu ile televizyon izleme sıklığı arasında 

istatistiki açıdan bir ilişki olduğunu bulmuştur.  

 
 
Rogers’in (1983), tarımsal yenilikleri ilk uygulayan kimselerin zaman zaman zarar etme 

ya da ekonomik kayba uğrama riskini göze almaları gerektiğinden, gerçekleşmesi 

halinde, zararı telafi edebilecek düzeyde zengin olmalarının gerekli olduğu belirtmiştir.  

Toplumbilimci Rogers, yeniliklerin duyurulması ve bireylerin duyduklarıyla 

ilgilenmelerinde kitle iletişim araçlarının özellikle de radyo ve televizyonun birinci 

derecede rol oynadığını; komşu, arkadaş ve kamu kuruluşlarının ise daha alt sıralarda 

etkili olduğunu; buna karşılık yeniliklerin benimsenmesi ve uygulanmasında komşu 

arkadaş kümeleriyle kamu kuruluşlarının ön sıralarda yer aldığını; bu aşamada radyo ve 

televizyonun etkisinin ise çok az olduğunu belirlemiştir. 

 
 
Saleem (1984), Irak’da yaptığı araştırmada üreticilerin televizyondaki tarımsal 

programlardan yararlanma ile eğitim seviyesi, işletme arazisi genişliği arasında 

istatistiki açıdan bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. 

 
 
Swanson (1984) yayım programları ve televizyonda yayınlanan tarımsal programların 

içerikleri arasında bir bağlantı kurularak (yine kişiler arası haberleşme kanalları ile 

desteklenerek) televizyonun etkinliğinin artırılabileceğini belirtmektedir.  

 
 
Oakley and Garforth (1985), aynı anda geniş kitleleri bilgilendiren kaynak olan kitle 

iletişim araçlarının görevlerinin, yeni düşüncelerden haberdar olmayı sağlamak, tarımsal 

yeniliklere ilgiyi artırmak ve daha fazla kişinin yayım çalışmalarına katılımını sağlamak 

olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgilerin; kolay 

öğrenilebilir olmasının, içeriğinin kısa olmasının, sık sık tekrarlanmasının ve kolayca 

hatırlanacak özellikte olmasının, bu bilgilerin çiftçiler tarafından uygulanma oranını 

artırdığını belirtmiştir.  

 
 
Özgen (1986), Çorum ve Çankırı’nın köylerinde yaptığı araştırmasında yeniliklerin 

yayılması ve benimsenmesinde çeşitli kaynakların etkisi olduğuna, bu etkilenmede 
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kırsal kesimde yaşayanların bireysel, eğitsel ve ekonomik özelliklerinin de büyük 

ölçüde önem taşıdığının açık olduğuna dikkat çekmiştir. Araştırmada kırsal kesimde 

yeniliklerin yayılmasında radyonun, diğer etkenler arasında taşıdığı önem de 

saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre yeniliklerden haberdar olmada 

birinci derecede tarım teknisyenlerinin rol oynadığı, bunun ardından da radyonun 

geldiği tespit edilmiştir. Yeniliklerin benimsenmesinde ise tarım teknisyenlerinin daha 

büyük rol oynadığını belirtmiştir. Yeniliklerden haberdar olmada üçüncü sırada yer alan 

muhtarlar, burada ikinci sırada rol oynamakta, radyo ise üçüncü sıraya düşmektedir. 

Komşular dördüncü sırayı alırken, televizyon beşinci, diğer kaynaklar ise altıncı sırayı 

almaktadır. yeniliklerin uygulanmasında Tarım Teknisyeni ilk sırayı almaktadır. Muhtar 

ikinci, komşular üçüncü, radyo dördüncü, televizyon beşinci, diğer kaynaklar ise altıncı 

sırada yer almaktadır. Köy programlarından duyulup öğrenilenler arasında ilk sırayı 

bitkisel üretim ile ilgili bilgilerin (% 82,6) yer aldığını tespit etmiştir. Bunu hayvancılık 

ile eğitim ve sağlık konuları izlemektedir.  

 
 
Ceylan (1988), Ankara ili Çubuk ilçesinde yaptığı araştırmasında; yeni tarım 

tekniklerinin denekler tarafından benimsenmesinde televizyondaki tarımsal 

programların etkilerini incelemiştir. Araştırmada, televizyondaki tarımsal 

programlardan yeni bir tarım tekniğini öğrenen deneklerin daha yüksek eğitim 

seviyesine, daha yüksek gelir seviyesine sahip olan bireyler olduğunu bulmuştur. 

Televizyon izleyen deneklerin % 66’sının televizyondaki tarımsal programlardan yeni 

bir tarım tekniğini öğrendiğini; öğrenenlerin ise % 33’ünün bunları kendi işlerinde 

uyguladıklarını belirtmiştir. Televizyondaki tarımsal programların, kırsal alanda 

yeniliklerin benimsenme sürecinin haberdar olma aşamasında etkili olduğunu, fakat 

karar verme ve uygulama aşamalarında yayım elemanlarının daha etkili olduğunu 

belirlemiştir.  

 
 
Taluğ ve Tatlıdil (1993), tarımsal radyo programlarının, uygulamaların tanıtılması, yeni 

teknikler ve yeniliklerle ilgili bir çok yararlı mesajlar içerdiğini tespit etmişlerdir. 

Radyo yayınlarının ayrıntılı olmasına karşılık tüm deneklerin bunları almasının ve 

uygulamaya aktarmasının kolay olmamakla beraber radyoların bunun farkında 

olduğundan genellikle başlıklar halinde sunum yaptıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, 
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eğitim düzeyi ve yaş gibi bazı değişkenlerin radyo programlarının dinlenmesi üzerinde 

etkisi olduğundan bu değişkenlere bağlı olarak tarımsal radyo programlarının yarar 

düzeyinin de farklı olduğunu belirtmişlerdir. Önemli bir kitle iletişim aracı olan 

radyonun özellikle yeniliklerin benimsenmesi sürecinde, haberdar olma aşamasında, 

kişiler arası kanallara göre, göreceli olarak daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir.  

 
 
Adhikarya (1994), büyük toplulukların katılımını teşvik etmek için medya araçlarından 

yararlanarak; Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirilen stratejik yayım 

kampanyasını incelemiştir. Kampanyanın ana mesajlarını hedef dinleyici gruplarına 

yaymak için radyo spotları kullanılmıştır. Örneğin kampanyada Güney ve Güneybatı 

Asya’da FAO’nun uluslararası programıyla işbirliği içinde pirinçte zararlı mücadelesi, 

fare kontrolü konusunda çalışılmıştır. Bu konuda radyodan tarımsal konularla ilgili 

yayınlar yapılmıştır. Çiftçilerin tarımsal radyo programlarından öğrendikleri konuları 

uygulamaları sonucunda fareden kaynaklanan toplam zararın azaldığı tespit edilmiştir. 

Kırsal radyonun düşük maliyetli bir eğitim aracı olduğu vurgulanmıştır.  

 
 
Türkiye genelinde yapılan araştırmada (Anonim 1994a), 14-24 yaş grubundaki 

deneklerin, GAP radyosu yayınlarından öğrendiği konuların arasında yeni tarım 

tekniklerinin de bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer yaş gruplarında GAP radyosu 

yayınlarından öğrenilen konular arasında tarım programı yoktur.  

 
 
TRT tarafından Hatay ilinde yapılan araştırmada (Anonim 1994b); GAP TV 

yayınlarından kırsal kesimde yaşayanların kendi işinde uyguladıkları konular, % 13 ile 

hayvan yetiştiriciliği, % 16 ile yeni tarımsal üretim teknikleri, % 15 ile gübre ve tarım 

ilaçları kullanımı olduğu tespit edilmiştir.  

 
 
Güven (1994), Şanlıurfa ilinde kitle iletişim araçlarının tarımsal yayım çalışmalarına 

katkısını incelediği araştırmasında; Şanlıurfa ilinde sulamaya açılacak alanlarda 

deneklerin yaş ve cinsiyet dağılımları, eğitim ve yaşam düzeyleri, yeni teknolojileri 

takip etme durumları, televizyondaki tarımsal programları izleme ve anlatılan 

yeniliklerin öğrenilme durumu, radyonun tarım ağırlıklı programlarının dinlenme 
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düzeyi ve bütün bu faktörlerin tarımsal yayım çalışmalarına katkısını incelemiştir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; eğitim seviyesi daha yüksek olan denekler, 

tarımsal yeniliklere daha açık ve daha fazla uygulamaktadırlar. Araştırmada; deneklerin 

% 50,9’unun televizyonda yayınlanan tarım programlarından yeni bir tarım tekniği 

öğrendiği, % 34,5’inin ise öğrenmediği belirlenmiştir. Deneklerin % 49,1’i 

televizyondaki tarımsal programlardan öğrendikleri yeni tarım tekniklerini 

işletmelerinde uyguladıklarını, % 36,36’sı ise öğrendikleri yeni tarım tekniğini kendi 

işletmelerinde uygulamadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenilen konular % 34,5 oranında 

tarla ziraatı-hayvancılık, % 12,7 oranında hayvancılık konularıdır. Deneklerin 

televizyondaki tarımsal programlardan öğrenip kendi işletmelerinde uyguladıkları 

konular % 27,3 oranında hayvancılık, % 21,8 oranında tarla ziraatı ve hayvancılık 

konuları olduğu belirlenmiştir. 

 
 
Şimşek (1995), Amasya ili merkez ilçeye bağlı köylerde yürüttüğü araştırmasında, 

deneklerin % 44,7’sinin radyoda tarım programlarını dinlediklerini ve % 40’ının da 

tarım programlarını yararlı bulduklarını belirtmiştir. Deneklerin radyo dinleme sıklığı 

ile tarımsal yenilikleri uygulama seviyeleri karşılaştırıldığında, radyo dinleme sıklığı 

orta (haftada birkaç kez) düzeyde olanların tarımsal yenilikleri yüksek oranda 

benimseyip uyguladıkları görülmektedir. Hiç radyo dinlemeyenlere oranla, radyo 

dinleyenlerin daha yenilikçi olduğu tespit edilmiştir. Anket yapılan deneklerin % 88,2’si 

tarımsal programları izlediklerini ve yararlı bulduklarını ifade etmişlerdir.  

 
 
Baiker (1996), çalışmasında radyo programlarının Sudan’da Kuzey Kurdufan şehrindeki 

etkilerini incelemiştir. Kuzey Kurdufan’da tarımsal radyo programları haftada bir gün, 

pazartesi akşamları 50 dakika olarak yayınlanmaktadır. Araştırıcı,  radyonun, çiftçilerin 

tüm dünya ile ilişkilerini sağlayan en önemli araç olduğunu saptamıştır. Araştırmada, 

çiftçilerin radyo aracılığı ile yenilikler hakkında bilgi sahibi olma durumları ile  tarımsal 

yayım hizmetlerine ulaşma ve tarımsal yayım elemanlarından yararlanma durumları 

arasında oldukça güçlü bir bağ bulunmuştur.  
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Mojtabaei (1997), İran’da yapmış olduğu İran İslam Cumhuriyetinde Yaygın Tarımsal 

Eğitim konulu araştırmasında deneklerin % 60,7’sinin televizyondan yeni bir tarım 

tekniğini öğrendiğini tespit etmiştir. İncelenen deneklerin yeni bir tarım tekniği 

öğrenme davranışı ile eğitim düzeyi arasında istatistiki açıdan bir ilişki olduğu 

bulunmuştur.  

 
 
Özüdoğru (2001), Polatlı ilçesinde yaptığı araştırmasında, deneklerin % 62’sinin “Bu 

Toprağın Sesi” programında ele alınan  herhangi bir yeni bir tarım tekniğini 

öğrendiğini, tüm deneklerin % 37,8’inin “Bu Toprağın Sesi” programından öğrendikleri 

yeni bir tarım tekniğini işletmelerinde uyguladığını tespit etmiştir. Öğrenenler içinde 

uygulayanların oranını % 61 olarak tespit etmiştir. Deneklerin, “Bu Toprağın Sesi” 

programından izledikleri yeni bir tarım tekniğini işletmelerinde uygulayanların 

tamamının ilkokul ve üzeri eğitim aldığı tespit edilmiştir. Üniversite mezunlarının 

tamamı programdan öğrendikleri yeni bir tarım tekniğini uygulamamışlardır.  

 
 
Bu Toprağın Sesi programında ağırlıklı olarak girdi, fiyat, destekleme gibi konuların yer 

almasını istediklerini tespit etmiştir. Deneklerin hiç birinin “Bu Toprağın Sesi” 

programına mektup ya da telefonla katılmadığını tespit etmiştir. Araştırma sonucunda; 

deneklerin Bu Toprağın Sesi programında daha çok tarım sektöründe yaşanan 

sorunların ve üretim yöntemleri ile ilgili programların yayınlanmasını istedikleri 

saptanmıştır (Özüdoğru 2001). 

 
 
Farah (2004), Sudan’ın Khartum bölgesinde yaptığı araştırmasında radyoda yayınlanan 

tarım programlarını dinleyen deneklerin; sırasıyla toprak hazırlama, ekim zamanı, yeni 

ürünler, gübreleme, pestisit kullanımı, hasat, gıda teknolojisi, hayvansal ürünler ve 

hayvan sağlığı, pazarlama konularında öğrendikleri konuları kendi işletmelerinde 

uyguladıklarını tespit etmiştir. Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarında; 

sırasıyla, pazarlama, bitki zararlılarının kontrolü, gübre uygulamaları, yeni ürünler ile 

ilgili bilgi, meyve sebze uygulamaları, hayvansal gıdalar ve hayvan sağlığı, gıda 

teknolojisi, gıda ve kamu sağlığı konularının yayınlanmasını istedikleri belirlenmiştir.. 
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Deneklerin hiç birinin radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da telefonla 

katılmadığını tespit etmiştir. 

 
 
Özcan (2005), Ankara ili Gölbaşı ilçesi kırsal kesiminde yaptığı araştırmasında 

deneklerin % 17,1’inin televizyon ve radyodan öğrendikleri tarımsal konuları 

uyguladığını, % 36,6’sının bazen uyguladığını, % 46,3’ünün de uygulamadığını 

belirlemiştir.  

 
 
Blench (2003), Kuzey Ghana’da, Danimarka Toplum Gelişme programının yardımıyla 

kurulan radyo yayınlarının yaklaşık 60 km’lik bir mesafede yayın yaptığını, tarımsal 

radyo programlarının radyo tarımsal yayım resmi yetkilileri tarafından hazırlandığını 

belirtmişlerdir. Program yapanların amaçları, toplumdaki çiftçileri ziyaret etmek, 

problemlerini ve öncelikli sorunlarını tartışmak, tarladaki çiftçilerle sohbet etmek, yerel 

yetkililerle tarımsal üretim tekniklerini anlatan tartışma programları hazırlamaktır. 

Blench’e göre, çiftçiler radyoda seslerini veya komşularının seslerini duyduklarında 

programların etkinliği artmakta ve daha fazla çiftçi izlemek istemektedir. 

 
 
Chapman et al. (2003), tarımsal yayımda kırsal radyo: Ganadaki toprak ve su koruması 

hakkında yaygın radyo programları örneği adlı çalışmalarında radyonun güçlü bir 

iletişim aracı olduğunu, kırsal çiftçi toplulukları tarafından tarımsal bilgi paylaşımını 

geliştirmek için kullanıldığını belirtmişlerdir. Çiftçi ve dinleyici gruplarıyla doğrudan 

iletişime geçmek için katılımcı iletişim teknikleri ve radyo kullanılarak tarımsal 

yayımın desteklenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Tematik konularda yerel aktörlerin 

oynadığı dramalar ile desteklenen bir formatın tarımsal yayım radyo programlarını 

dinleyenler arasında popüler olduğunu belirtmişlerdir. 

 
 
Gürgen ve Özçatalbaş (1998), kitlesel tekniklerin etkinliklerinin hedef alınan kitlelerin 

özelliklerine, iletilecek mesajların içeriklerine, mesajları sunacakların kapasiteleri ve 

özelliklerine ve diğer bazı nedenlere bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim düzeyi 

düştükçe görsel ve işitsel araçlara önem verilmesi daha akılcıdır. Eğitim düzeyi yüksek 

Kuzey Avrupa ülkelerinde çiftçiler basılı yayınlardan çokça yararlanmaktadır. Tarımsal 
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yayım hizmetini üstlenecek personel sayısı ile araç ve gereçler kısıtlı ise kitlesel 

tekniklerden yararlanılır. Alıcı kitlenin çok geniş ve dağınık olduğu durumlarda mesaj 

ne olursa olsun, kitle haberleşme vasıtalarının kullanılması uygun yoldur. Okuma 

yazma oranının düşük olduğu ve okuma alışkanlığının olmadığı bölgelerde televizyon 

ve radyo gibi araçların etkinliği, yazılı araçlara oranla daha yüksektir. Televizyon hem 

göze, hem de kulağa hitap ettiğinden bilginin kalıcı özelliği vardır. Televizyon 

programlarının etkili olabilmesi için programların açık ve net ifadelerle yüklü olması 

gereklidir. Televizyon programlarının başarılı olup olmadığını değerlendirmek çok zor 

ve zaman isteyen bir konudur. Anket yoluyla veya gözlemlere dayanarak yapılacak bir 

değerlendirme başarı düzeyinin değerlendirmesinde bir etkendir.  

 
 
Taluğ (2000), “Bu Toprağın Sesi” 10. yıl kutlama töreninde gerçekleştirdiği sunuşunda, 

televizyonun tarımsal yayımda yeniliklerden haberdar etme, ilgi yaratma, başarılı 

çiftçilik ve kırsal kalkınma örneklerini duyurma, çiftçilerin ufkunu açma ve istek 

oluşturma, gündem belirleme, yayım çalışmalarının etkilerini çoğaltma ve özellikle 

ivedi uyarıları geniş kesimlere hızla ulaştırma, tarımla uğraşanlara ve kırsal topluluklara 

kendilerini ifade etme ve görüşlerini ilgililer ile kamuoyuna duyurmalarına olanak 

verme, yayıma olan talebi artırma, bilgiye erişim olanaklarını gösterme, kamu 

politikalarını anlatma ve açıklama, kendi yerleşimleri dışına çıkış sıklığı az olan kırsal 

kesim insanlarının bu programlar sayesinde ülkeyi öğrenebilmelerine olanak vermesi 

gerektiğini vurgulamıştır. 

 
 
“Kırsal Radyo: Afrika’nın İnterneti” adlı seminerde (Anonymous 2001), Afrika’da 

kırsal radyonun internet veya televizyondan daha fazla dinleyici kitlesine ulaştığı, 

tarımla ilgili bilgilerin kırsal radyo ile bir çok dinleyici kitlesine ulaştırıldığı 

belirtilmiştir. Kırsal radyoların çiftçilerin problemlerini çözmesi gerektiği, örneğin 

çiftçilerin hayvanlarında sağlık sorunu olduğunda onları iyileştirmek için kırsal radyo 

istasyonlarından bilgi almak istedikleri belirtilmiştir.  

 
 
25-27 Ekim 2005 tarihlerinde Roma’da yapılan “Kırsal Kalkınmada İletişimin Rolü” 

konulu kongrede (Anonymous 2005),  kırsal kalkınma için kitle iletişim araçlarının 
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önemli bir rolü olduğu vurgulanmıştır. Dijital iletişim teknolojilerinin gelişmesi, 

özellikle uzak ve zor ulaşılabilen kırsal kesimlerde yaşayan çiftçilere kolay ve 

anlaşılabilir tarımsal bilgileri ulaştırmada etkili olmuştur. Kırsal kesimin 

bilgilendirilmesi için radyo, televizyon ve internet kullanımın sürdürülmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Çiftçilerin sosyo ekonomik durumları dikkate alınarak hedef kitlesinin 

beğenisine uygun tarım programlarının yapılarak, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının 

işbirliğinin sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.      

 
 
Heiken (2006), Kırsal Radyonun Amerika Biriminin Tanıtımı adlı çalışmasında, 

radyonun güvenilir bilgiler vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Dinleyenlerin kamu 

radyolarına güvendiğini, özel radyoların da kamu radyolarını bir bilgi kaynağı olarak 

gördüklerini, bu radyolarda yayınlanan bilgilerin yanlış ve hatalı olduğunda veya 

günlük verilmesi gereken haberlerde bir hata veya aksama olduğunda dinleyenlerin ve 

özel radyoların kamu radyolarına bir kaynak olarak uzun süre güvenmeyeceklerini 

belirtmişlerdir. Çalışmada, kamuya ait radyo istasyonlarının ve ticaret ve tarım  

haberlerinin tek kaynağı olduğu belirtilmektedir. Bu radyolara, haberler ve tarımla ilgili 

belgeseller fazla uzun olmamalıdır. Programlarda sık sık yenilikler yapılmalıdır, güncel 

programlar 20’den 25 dakikaya kadar olmalı, basit olarak hazırlanmalı ve anlaşılabilir 

olmalıdır.  

 
 
Gallagher and Benamrane (2006), radyo kullanımının gelişmekte olan ülkelerde 

tarımsal yayıma olan katkısının gittikçe arttığını belirtmişlerdir. Radyoların çiftçilere 

bilgi ulaştırmak, bilgiye ihtiyacı olan insanlara uzmanlarla iletişim kurma imkanı 

verdiğini belirtmişlerdir. İnternet üzerinden kırsal kesime radyo yayıncılığının yapılması 

ise bir gerekliliktir. 

 
 
Kamlongera (2006), Afrikada kırsal radyo alanında eğiticiler için eğitim ihtiyaçları 

konusunda yaptığı çalışmasında, kırsal radyoların tarımsal yayım programlarında 

kullanılması ve radyo istasyonlarında bu programları hazırlayan çalışanların ayrı bir 

eğitime tabi tutulması gerektiğini belirtmiştir.  
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Mensah (2006), Gana’da kırsal yayım konusunda yaptığı çalışmasında, şu sonuçları 

tespit etmiştir: Kırsal kesimde yaşayanları eğlendirmek, eğitmek, bilgi vermek amacıyla 

tasarımlanan programlar Gana dillerinde yapılmaktadır. Kırsal kadınlar için özel 

programlar yayınlanmaktadır. Dinleyici araştırma raporlarında bu programların çok 

popüler olduğu tespit edilmiştir. Tarımsal radyo programları, çiftçilere, tarımsal konular 

ve hava durumu ile ilgili konularda bilgiler vermektedir. Programlar tarımsal haberler, 

başarılı çiftçilerle mülakatlar, gübreleme vb. konularında uzmanlarla konuşmaları 

içermektedir. Kırsal radyo yayıncılığının en önemli bölümü kırsal radyo forumlarıdır. 

Radyo ve televizyon yayıncılığında, halkı bilgilendirmek ana amaçtır. Bunların en 

önemlisi televizyon yayıncılığıdır çünkü görüntü ve ses olduğu için daha etkilidir. 

Bununla beraber gelişmekte olan ülkelerde televizyon alıcıları ve TV program üretimi 

pahalıdır. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanda elektriğin yoksunluğu 

televizyonu şehir merkezli yapmaktadır.  

 
 
Tounessi (2006), kırsal kalkınmada kırsal alana dönük radyo yayınlarına yer verdiği 

çalışmasında, kırsal radyo istasyonlarının kırsal kesimi ilgilendiren tarımsal bilginin 

yayılması için kurulduklarını, üreticilerin tarımsal gelirlerini artırmak için bir araç 

olduğunu belirtmişlerdir. Mikro finans ve pazarlama projesinin, Tarımsal Kalkınma 

Uluslararası Fonu ve Benin Hükümeti tarafından finanse edildiğini, amacının tarımsal 

geliri artırmak, fakir çiftçilerin gelişimine katkıda bulunmak ve özellikle kadınların 

gelişmesini sağlamak olduğunu belirtmişlerdir. Projenin Kuzey Benin’de ülke 

nüfusunun sadece % 40’ını kapsadığını, proje ile kırsal radyo istasyonları ile işbirliği 

halinde, tarımsal konularda radyodan yayın yapmak, tarımsal bilgileri yaymak ve Ulusal 

Gıda Güvenliği Ofisi ile işbirliği yaparak, pazarlama bilgisi konularında radyodan 

yararlanmanın amaç edinildiğini belirtmişlerdir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 
 
3.1 Materyal 

 
 
Araştırmada kullanılan materyal, örneğe çıkan işletme sahiplerinden kişisel görüşmeye 

dayalı anket ile toplanan verilerden oluşmaktadır.  

 
 
Araştırma sürecinde ikincil kaynaklardan da geniş ölçüde yararlanılmıştır. Araştırma 

bölgesinin tarımsal yapısına ait materyal bölgedeki çeşitli tarım kuruluşlarından temin 

edilmiştir. Bu kuruluşların başlıcaları; T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Polatlı Tarım 

İlçe Müdürlüğü, Polatlı Pancar Bölge Şefliği, Ziraat Odaları Birliği’dir. Konu ile ilgili 

daha önceden yapılan araştırmalardan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu arşivindeki 

ve kütüphanesindeki ilgili kaynaklardan yararlanılmıştır.  

 
 
3.2 Yöntem 

 
 
3.2.1 Köylerin ve deneklerin seçimi 

 
 
Bu araştırma Ankara ili Polatlı ilçesine bağlı köylerde yürütülmüştür. Polatlı ilçesinin 

seçilme nedeni tarım alanı olarak Ankara’nın ilçeleri içinde en büyük araziye sahip ilçe 

olmasıdır. Ayrıca ulaşımın kolay olması, zaman ve mali sınırlılıklar bu seçimde rol 

oynamıştır.   

 
 
İlçeyi sosyal, ekonomik ve tarımsal potansiyel açısından temsil edebilecek 10 köy 

gayeli olarak seçilmiştir. Seçilen köyler: Basri, Karailyas, Beylikköprü, Eskipolatlı, 

İğciler, Karacaahmet, Karapınar, Yağmurbaba, Yassıhöyük, Poyraz’dır. Bu seçimden 

sonra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Polatlı İlçe Müdürlüğü’nden anket yapılacak 

köylerdeki çiftçilerin isimlerinin ve işletme arazi genişliklerinin yer aldığı listeler temin 

edilmiştir. Çizelge 3.1’de anket yapılan köylerdeki tarımsal üretim yapılan arazi 

genişliği ve köylerin ilçeye uzaklığı verilmiştir. 
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Çizelge 3.1 Anket yapılan köylerdeki tarımsal üretim yapılan arazi genişliği ve köylerin  
 ilçeye uzaklığı 

 

Köyler Tarım alanı  
(da) 

İlçeye uzaklığı  
(km) 

Basri 24.000,00  4 
Karailyas 11.500,00 18 
Eskipolatlı 26.200,00 8 
Beylikköprü 32.400,00 20 
İğciler 10.800,00 7 
Karacaahmet 10.000,00 27 
Karapınar 5.800,00 5 
Yağmurbaba 2.800,00 22 
Yassıhüyük 10.000,00 20 
Poyraz 16.500,00 28 
 

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Tarım Müdürlüğünden temin edilen listelerde yer 

alan üreticiler için işletme büyüklüklerine göre tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile 

1-250 da ve 251-500 da olmak üzere iki tabaka oluşturulmuştur. Toplam 500 da ve daha 

küçük işletme büyüklüğü bulunan 749 üreticiden;   
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∑
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N : Ana kitledeki işletme sayısı, 

hN : h tabakasındaki işletme sayısı, 

hS 2 : h tabakasının varyansı, 

D2: (d/z)2 değeri olup “d” populasyon ortalamasında izin verilen hata miktarını  

z: hata oranına göre standard normal dağılım tablosundaki z değerini ifade etmektedir 

(Yamane 1967). 

 

formülü kullanılarak denek sayısı (n=69) hesaplanmıştır. Bu (n) sayısının % 25’i kadar 

yedek denek seçilmiştir. 
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Her köye düşen anket yapılacak denek sayısı tesadüfi örnekleme yöntemine göre 

belirlenmiştir. Beylikköprü’de 10, Eskipolatlı’da 8, Basri’de 9, Poyraz’da 8, İğciler’de 

6, Karailyas’da 7, Karacaahmet’de 6, Karapınar’da 5, Yağmurbaba’da 4, Yassıhüyük’de 

6 denek ile anket yapılmıştır. 

 
 
3.2.2 Anketlerin uygulanması ve verilerin değerlendirilmesi 

 
 
Anket uygulanmadan önce araştırma bölgesindeki beş denek ile pre-test amacıyla 

görüşülerek soruların anlaşılabilirlikleri ve amaca uygun verilerin sağlanıp sağlanmadığı 

denenmiştir. Bu denemede, elde edilen sonuçlara göre gerekli düzeltmeler yapılarak, 

anket sorularına son şekilleri verilmiştir. Anketler Aralık 2002 - Şubat 2003 tarihinde 

araştırmacı tarafından denekler ile tek tek evlerinde, kahvede, muhtarlıkta yüz yüze 

görüşülerek doldurulmuştur.                                                                                                                   

 
 
Anket uygulaması sonucunda deneklerden derlenen veriler genel olarak gözden 

geçirilmiştir. Soruların yanıtları kodlanarak kod planı hazırlanmış ve kodlar bilgisayara 

girilmiştir. Deneklerin ortak niteliklerinin ortaya çıkarılabilmesi ve karşılaştırma 

yapılabilmesi için oransal dağılımlar ortaya konulmuştur. Analiz ve yorumların 

yapılmasında oransal karşılaştırmalar yanında khi-kare testinden yararlanılmıştır. 

 
 
Khi kare testlerinden elde edilen değerlerin tablo kontrolleri % 90 güvenilirlik 

seviyelerinde yapılmıştır. 

 

“Khi-kare” χ2 = ( )2

'

'

f
ff −

∑  

 

f : Gözlenen frekans ve 

f’ : Beklenen frekans değerini göstermektedir (Düzgüneş vd. 1983)  
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4. ARAŞTIRMA BÖLGESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  
 
 
4.1 Tarihçe 
 
 
M. Ö. 3000 yıllarında kurulduğu tahmin edilen Yassıhöyük (Gordion) ilçedeki en eski 

yerleşim yeridir. Frigya Krallığı'nın başkenti, ünlü Gordion şehrinin kalıntıları; Ankara-

Eskişehir karayolunun yakınında, Sakarya (Sangarios) ve Porsuk nehirlerinin 

birbirlerine yaklaştıkları yerde, Polatlı'nın 18 km. kuzeybatısındadır (Ankara'dan 90 

km.). Gordion'da (Yassıhöyük) arkeolojik yerleşim tabakaları aşağıdan yukarıya doğru 

Tunç Çağı (M.Ö 3000-1100), Demir Çağı ve Frig Dönemi (M.Ö 1100 -300), Büyük 

İskender’in zaferleri sonrası yaşanmış olan Helenistik Çağ (300 - 100) ve Roma 

İmparatorluğu Dönemi (M.S 1. yüzyıl - 4. yüzyıl) olarak tespit edilmiştir. Daha sonra 

bölgeye Selçuklular Döneminde (M.S 11. yy - 13. yy) yerleşilmiştir. Polatlı 1516 

yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Gordion Müzesinde sergilenen tarihi eserler, 

Yassıhöyük'te (Gordion) 1950 yılında arkeolojik çalışmaları başlatan Rodney S. Young 

yönetiminde bir ekip tarafından ve Pensilvanya Üniversitesi, Arkeoloji ve Antropoloji 

Müzesinin sponsorluğu altında çıkarılmıştır.  

 
 
Polatlı toprakları Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ordularının Yunan ordularını 

durdurduğu topraklardır. Polatlı, Cumhuriyetimizin ve Kurtuluş Savaşının dönüm 

noktasıdır. Sakarya Meydan Muharebesi ve Sakarya Zaferinin cereyan ettiği topraklar 

üzerinde yer almaktadır. Cumhuriyetimizin ilk ilçelerinden olarak 1926 yılında kurulan 

ilçe, kurulduğu günden bugüne kadar hızla gelişmekte ve büyümektedir.  

 
 
Sakarya Zaferi’ne ithafen yapılmış olan Sakarya Zafer Anıtı, bu savaş sırasında 

Başkomutan Mustafa Kemal’in karargâhı olan binada oluşturulan Alagöz Müzesi ve 

Yassıhöyük köyünde Frig devrine ait eserlerin bulunduğu Yassıhöyük Müzesi ilçenin 

tarihi ve turistik zenginliklerini oluşturmaktadır. 
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4.2 Araştırma Alanının Doğal Durumu 
 
 
4.2.1 Coğrafi konum 
 
 
Polatlı, Ankara’nın güneybatı bölümünde, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde yer 

almaktadır. İlçe toprakları Eskişehir ve Konya illeri ile Beypazarı, Ayaş, Sincan, 

Yenimahalle, Gölbaşı ve Haymana ilçeleri arasında kalmaktadır. Ankara’nın en büyük 

ilçesi olan Polatlı’nın yüzölçümü 3.789 km2’dir. Rakımı 850 m’dir. İlçede 94 köy, 11 

mahalle bulunmaktadır. Yüzölçümünün % 74,8’i tarıma elverişli arazi, % 25,22’si ise 

tarıma elverişsiz arazilerden oluşmaktadır (Anonim 2000a). 

 
 
4.2.2 İklim ve bitki örtüsü 
 
 
Polatlı’da karasal iklim hakimdir. Kışları soğuk ve karlı, yazları sıcak ve kurak geçer. 

Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır. Ortalama yıllık sıcaklık dereceleri 11-12 °C’dir. En 

sıcak aylar Temmuz ve Ağustos olup ortalama sıcaklık 22,6 °C’dir. En düşük sıcaklık 

ise Ocak ve Şubat aylarında görülür ve sıcaklık ortalaması – 2 °C’dir. 

 
 
Polatlı ilçesinin ortalama yıllık yağış miktarı 360 mm olup, en fazla yağış ilkbahar ve 

kış aylarında görülmektedir. En yağışlı aylar Mayıs ve Aralık olup en az yağış yaz 

aylarında düşmektedir. İlçede ilk donlar genellikle ekim ayında, son donlar ise nisan 

ayında görülmektedir. Yıllık donlu gün sayısı 81,9’dur. Ortalama donlu gün sayısı ise 

yılda 11,7’dir. Yıllık nispi nem ortalaması % 60, ortalama rüzgâr hızı ise 2,5 m/sn’dir 

(Anonim 1999a). 

 
 
Genel olarak plato niteliği taşıyan Polatlı topraklarında en yüksek nokta Çile Dağı’dır. 

Yüzölçümünün % 74,8’i tarıma elverişli arazi, % 25,22’si ise tarıma elverişsiz 

arazilerden oluşmaktadır (Anonim 2000a).  
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4.2.3 Nehirler 
 
 
Sakarya Irmağı’nın kollarından Ankara Çayı, Yörözü ve Ilıcaözü dereleri ilçenin önemli 

akarsularıdır. Sakarya nehri, Ankara çayı ve Porsuk çayı ilçe yakınlarından 

geçmektedir. 

 
 
4.3 Ulaşım ve Pazar Durumu 
 
 
Şehir merkezinden uzaklığı 78 km’dir. Ankara’dan Eskişehir’e ve Afyon’a giden devlet 

karayolları ile İstanbul ve Erzurum demiryolu üzerindedir. Polatlı, çevresindeki 

Ankara’nın diğer ilçelerine de karayolları ile bağlıdır, ulaşım ve pazar açısından çok 

elverişli bir konuma sahiptir. 1892 yılında Ankara-İstanbul karayolu üzerinde Polatlı 

istasyonunun kurulmasıyla birlikte ekonomik yaşam canlanmaya başlamıştır. 1926 

yılından sonra Polatlı’nın ilçe olmasıyla birlikte çevrede etkin bir ticaret merkezi haline 

gelişi söz konusudur. 

 
 
Polatlı ile Ankara arasındaki ulaşım Polatlı belediyesine ve özel sektöre ait otobüs ve 

minibüslerle sağlanmaktadır. İlçeye bağlı köylerin bir çoğuna Polatlı’dan kalkan 

minibüslerle ulaşmak mümkün olmaktadır.  

 
 
Polatlı, Ankara’ya yakın olması ve ilçede buğday borsası olmasından dolayı büyük 

önem taşımaktadır. İlçenin bütün köyleri ile haberleşilmekte yılın hiçbir mevsiminde 

kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Köylerin hepsinde telefon imkanı bulunmaktadır. 

 
 
4.4 Eğitim 
 
 
Polatlı ilçesine bağlı köylerin tümünde ilkokul bulunmaktadır. Köylerde ve merkezde 

toplam 112 ilköğretim okulu bulunmaktadır. Polatlı ilçe merkezinde meslek liseleri 

dahil 6 lise ve iki özel lise bulunmaktadır. 
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İlçeye bağlı köylerde okur yazarlık oranı düzenlenen okuma yazma kampanyası ile 

1999 yılı sonu itibariyle % 99,3’e yükselmiştir (Anonim 2002). 

 
 
4.5 Nüfus Durumu 
 
 
Polatlı’nın 1990 yılı sayımına göre toplam nüfusu 99.965 iken 1997 yılı nüfus sayımına 

göre ilçe toplam nüfusu 104.977 olmuştur. Bu nüfusun 71.818’i ilçe merkezinde olup 

30.843’ü köylerde bulunmaktadır. 2001 yılı genel nüfus sayımına göre Türkiye 

genelinde % 18,34 olan yıllık nüfus artış hızı, Polatlı ilçe merkezi ve köyleri genelinde 

% 15,22’ye düşmektedir. Köylerde ise bu oran - % 8,92’dir (Anonim 2001). 

 
 
Bölgede kırsal kesim ile ilçe merkezinde nüfus hareketi mevsime bağlı olarak 

değişmektedir. Bölgede çiftçilerin önemli bir kısmı köyde evi olmasına rağmen ilçe 

merkezinin avantajları nedeniyle ilçe merkezinde oturmayı tercih etmektedir. Yaz ayları 

gibi tarım faaliyetlerinin arttığı zamanlarda ise köyde oturmayı tercih etmektedirler. 

 
 
4.6 Tarımsal Yapı  
 
 
İlçe ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı bir yapıya sahiptir. Tarıma elverişli 

2.465.000 dekar arazi bulunmaktadır. Bu arazinin 303.000 dekarında sulu, 2.162.000 

dekarında ise kuru tarım yapılmaktadır. Ekiliş itibariyle buğday, arpa, yulaf, çavdar 

başta olmak üzere nohut, mercimek, kimyon, ayçiçeği, şekerpancarı, soğan, kavun, 

karpuz ve yem bitkileri ziraatı yapılmaktadır. Küçükbaş hayvancılık ve broiler tavuk 

yetiştiriciliği gelişme göstermektedir. 

 
 
Polatlı ilçesi toplam arazi varlığı 3,8 milyon dekardır. Arazi varlığının % 65,11’i tarım 

arazisi, % 17,15’i çayır mera arazisi, % 0,40’ı orman arazisi ve % 17,34’ü ise diğer 

arazi nevileridir. 
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İlçede tarım arazisinin % 95,06’sı tarla arazisi, % 4,86’sı sebze arazisi ve % 0,08’i ise 

meyve arazisinden oluşmaktadır. 

 
 
Tarıma elverişsiz arazilerin % 71,6’sı dalgalı, % 7,2’si dağlık, % 20’si ova ve % 1,2’si 

yayla karakterindedir. Toprak ise genel olarak verimlidir. 

 
 
Polatlı’da işletme arazisi genişlikleri Türkiye geneline göre fazladır. İlçede tarım 

işletmelerinin % 29,54’ü 100 dekardan daha az, % 32,39 101-200 dekar, % 14,49 200-

300 dekar, % 23,58’i ise 300-500 dekar araziye sahiptir. İlçede 500 dekardan daha 

büyük araziye sahip işletmelerin oranı sadece % 7’dir. Polatlı’da 94 köy bulunmaktadır 

ve 12.000 adet tarımsal işletme vardır (Anonim 2006). 

 
 
4.6.1 Bitkisel üretim 

 
 
Bölgede yetiştirilen en önemli ürün olarak hububat (buğday-arpa) yer almaktadır. İkinci 

sırada yer alan ürün şeker pancarıdır. Üçüncü sırayı soğan almaktadır. Bundan sonra 

kavun, karpuz gelmektedir. Bunların dışında kimyon, mercimek, nohut, ayçiçeği, kabak, 

patates az miktarda yetiştirilen ürünler olup ekonomik bir değeri yoktur. Bağ, bahçe 

ziraatı çok azdır. 
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Çizelge 4.1 Polatlı ilçesinde bitkisel üretim yapılan alan, verim ve elde edilen üretim  
       miktarı (Anonim 1999b) 

 
Ürün Cinsi Ekiliş alanı Verim  Elde edilen üretim miktarı  

 (000 da) (kg/da) (ton) 
Buğday 1.100 325 357.500
Arpa 700 280 196.000
Yulaf 45 170 7.650
Çavdar 12,5 200 2.500
Nohut 20 75 1.500
Yeşil Mercimek 25 75 1.875
Soğan 40 5.000 200.000
Kimyon 21 60 1.260
Kavun 50 2.000 100.000
Karpuz 30 1.500 45.000
Ayçiçeği 12 120 1.440
Yonca 75 Yeşil ot 8.050
  Kuru ot 9.450
Şekerpancarı 71 4.750 337.250
 
 
İlçedeki sulamanın yetersizliği ve nadasa fazla arazi bırakma nedeniyle tarımsal üretim 

ve gelir olumsuz etkilenmektedir. Polatlı ilçesinde toplam tarla arazisinin ancak 303.000 

dekarında sulu tarım yapılabilmekte yani yaklaşık olarak tarıma elverişli arazinin % 

12’si sulanabilmektedir. İlçede sulama gerek yeraltı suyundan gerekse Sakarya ve 

kollarından pompajla temin edilen su ile çoğu yerde yağmurlama sulama sistemiyle 

yapılmaktadır. 

 
 
4.6.2 Hayvansal üretim 

 
 
İlçe hayvan yetiştiriciliğine elverişli olup, geniş çaplı meralar bulunmaktadır. İlçede 

toplam 500.000 da mera ve 150.000 da çayır alanı bulunmaktadır. Ancak meraların hali 

hazır durumlarının zayıf oluşu bazı mera alanlarının tarıma açılması, yem fiyatlarının 

yüksek oluşu, yetiştiricilerin bu işi profesyonelce yapmaması nedeni ile hayvan 

mevcudu ve hayvansal üretimde düşüşler olmuştur. Polatlı ilçesi hayvan varlığı Çizelge 

4.2’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.2 Polatlı ilçesi hayvan varlığı (Anonim 1999b) 
  

Cinsi Miktar (Adet)
Büyükbaş hayvan adedi (Sığır-manda) 21.003
Küçükbaş hayvan adedi (Koyun-keçi) 121.470
Tavuk (Yumurta) 70.000
Tavuk (Brolier) 175.000
Hindi 11.500
Kaz 3.300
 
 
Çizelge 4.2’den görüldüğü üzere ilçede 21.003 büyükbaş ve 121.470 küçükbaş hayvan 

bulunmaktadır. Çiftçi ailesi başına 1,98 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan düşmektedir. 

 
 
4.6.3 Tarım alet ve makineleri 

 
 
Polatlı’da çiftçiler özel mibzer sahibi olmaya başlamışlardır. Özellikle Pnomatik 

mibzerlerle yapılan ekimlerde tohumdan tasarruf sağlanması, daha iyi ve homojen bir 

ekim düzeni sağlanması, verim ve işçilikte avantaj sağlaması gibi nedenlerden dolayı 

Pnomatik mibzerlerin önemi artmıştır. Bölgede kendi mibzeri ile (havalı mibzer) ekim 

oranı % 10 düzeylerinde olup, bu oran önümüzdeki yıllarda daha yüksek düzeylere 

çıkma eğilimindedir. 

 
 
Bölgede çapa makinası kullanma oranı her geçen yıl artmaktadır. Çapa makinasının 

işçilikte avantaj sağlaması, toprağı daha derin işlemesi, yabancı otları yok etmesi, 

pancarda verim artışı sağlaması gibi bir çok avantajları nedeniyle çapa makinası 

olmayan çiftçiler dahi çapa makinasını ücret karşılığı kullanmakta olup bölgede 

pancarda çapa makinası kullanma oranı % 60, çapa makinasına sahip çiftçilerin oranı % 

35 olup bu oran her geçen yıl artarak gelişecek bir potansiyele sahiptir. 

 
 
Polatlı’da tarım alet ve makinaları varlığı Çizelge 4.3’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.3 Polatlı ilçesi tarım alet ve makinaları varlığı (Anonim 2000b) 
 

Cinsi Adet 
Traktör 3993 
Biçerdöver 170 
Mibzer 4000 
Selektör 28 
Pulluk 3995 
Pülverizatör 3453 
 
 
İlçede tarımsal mekanizasyona önem verilmesi, kaliteli tohumluk kullanılması ve 

tarımsal faaliyetlerin tarım tekniğine uygun olarak yapılması ile tarımsal faaliyetlerde 

verimlilik yükselmiştir (Anonim 2000b). 

 
 
4.7 Sanayi Durumu 
 
 
İlçenin ticari hareketi ve sanayi yapısı tarıma dayalı ve tarım destekli bir yapı 

oluşturmaktadır. İlçede hasadı yapılan tarım ürünlerinin hemen hemen hepsinin zirai 

ekipman imâlatı ve satış sonrası servisi yapılmaktadır.  

 
 
İlçe Sanayi sitesinde çeşitli üretimsel faaliyetleri yapan 889 dükkan kapasiteli Küçük 

Sanayi Sitesi bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde büyük bir sanayi kuruluşu olan 

Dişli Fabrikası ile Rulman Fabrikası, un ve yem fabrikaları, tuğla fabrikaları 

bulunmaktadır.  

 
 
Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında köprü vazifesi görmeye hazırlanan Polatlı 

Organize Sanayi Bölgesi ilçenin 12 km. batısında E-90 karayoluna cepheli olarak 

uzanmaktadır. 2 milyon metrekarelik bir alanda kurulan Polatlı Organize Sanayi 

Bölgesinde fabrikalar faaliyete geçmiştir.  

 
 
Polatlı Ankara’nın en gelişmiş ilçelerindendir. Polatlı’da Askeri Birlikler de yoğun 

olarak konumlanmıştır. Makine Kimya Endüstrisi’nin fabrikaları, un fabrikaları ile 

küçük sanayi atölyeleri bulunmaktadır. İlçe önemli bir tarımsal üretim, depolama ve 
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pazarlama merkezidir. Tahıl ürünlerinin yanı sıra ayçiçeği, şekerpancarı gibi sanayi 

bitkileri de yetiştirilmektedir.  

 
 
Türkiye’nin çeşitli yerlerine un sevk eden un fabrikaları, kiremit, emaye, tarım 

makinaları, HEMA dişli fabrikaları, MKE Kazı Makinaları ve Orta Doğu (Steyr-ORS) 

Rulman Fabrikaları bulunmaktadır. 
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5.     TRT  RADYO   VE   TELEVİZYONLARINDA   YAYINLANAN   TARIM                  

        PROGRAMLARI 
 
 
5.1 Radyo 

 
 
Radyo, elektrik ve elektromanyetik alanındaki bilimsel-teknik gelişmelerin ürünüdür. 

Aslında radyo, başka deyişle telsiz telefon, telli elektronik haberleşmenin daha ileri bir 

aşamasıdır (Kocabaşoğlu 1980). Marconi’nin, Hertz’in telsiz haberleşme konusundaki 

çalışmaları, Titanik transatlantiğinin batışıyla birlikte telsiz radyonun önem kazanması 

1900 yıllarının başlangıcındadır. Birinci dünya savaşının öncesindeki yıllarda ise Lee de 

Forest, David Sarnoff, Frank Conrad, Ambrose Fleming, Harold Arnold ve Edvin 

Armstrong radyoyu geliştirmeye çalışmışlardır. 1910 yılında, ünlü tenor Caruso’nun 

Metropolitan Operasındaki aryalarının radyo ile yayınlanabilmesi dünya ülkelerinde 

yankılara yol açmıştır. 1917 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde eğitim yayınları 

konusunda çalışmalara başlanmış, dört yıl sonra, 1919’da WHA istasyonunun ilk 

yayınlarının ardından, Wisconsin Üniversitesinde 1921 yılında WHR istasyonun yaptığı 

eğitim yayınları deneme yayını biçiminden çıkarılarak, normal yayın haline 

getirilmiştir. Pittsburgh’da Westinghouse fabrikası radyosu K.O.K.A.’nin ilk 

profesyonel radyo yayıncılığına başlaması da bu dönemdedir. Bu arada, 1922 yılında 

İngiltere’de B.B.C. radyosu kurulmuş ve yayına geçmiştir. B.B.C. Radyosu önce 

“İngiliz Posta Dairesinin” girişimi ile kurulmuş ve daha sonra, 1927 yılında, Kraliyet 

Yayın Yasası ile iktisadi bir devlet teşekkülü haline gelmiştir. B.B.C. Radyosunun özel 

bir statü ile kurulması, yayınlarında reklam programlarına yer vermemesi, batı ülkeleri 

için, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ticari radyo yayıncılığı modelinin dışında yeni 

bir modelin oluşmasına öncelik etmiştir. Amerika’da 1923’de Başkan Coolidge’in 

Kongre söylevi altı radyo istasyonu tarafından yayınlanmıştır. Aynı yılın başlarında, 

Boston’daki bir istasyon Şikago’daki bir Amerikan futbol maçını naklen yayınlamış ve 

1927 yılında, National Broadcasting Company (NBC) tarafından iki Okyanus arasındaki 

ülkeleri kapsayan ilk radyo yayın şebekesi ise 24 istasyonluk bir zincir şeklinde 

kurulmuştur. Aynı yılın sonlarında bir seri istasyon zincirine dayanan başka bir yayın 

şebekesi olan Colombia Broadcasting System (CBS) kurulmuştur (Oskay 1978). 
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Resmi kayıtlara göre Türkiye’de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927’de başlamıştır. Ancak, 

bundan birkaç yıl önce 1923 yılında Rüştü Uzel kendi olanaklarıyla deneme yayınlarına 

başlamıştır. 1925 yılında Telsiz Tesisi Hakkında Kanun adıyla bir yasa çıkarılmıştır. 

Yasa, Ankara’da büyük bir telsiz istasyonu ile, bütün yurtta dahili telsiz şebekesi 

tesisini öngörmekteydi. 1 Mart 1926’da Ankara’daki telsiz telgraf anten direklerinin 

temelleri atıldı. İstanbul’daki vericilerin yapımı da aynı yıl Fransız Radyo Elektrik 

Şirketi tarafından üstlenildi. Haberleşme amacıyla kurulan bu tesislere gerekli eklemeler 

yapılarak radyo için de kullanılır hale getirildi. Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi 

adıyla bir şirket kuruldu ve tümüyle özel şirketlerden oluşan bu şirket, Dahiliye Vekaleti 

ile imzalanan sözleşme uyarınca 8 Eylül 1926’da istasyonların işletme hakkını elde etti 

(Anonim 1990).  

 
 
Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi yayınlarında Ankara’da daha önce PTT tarafından 

kurulmuş bulunan ve dış ülkelerle haberleşmeyi sağlayan beş kilovatlık güçteki telsiz 

istasyonlarını kullanmıştır. Orta dalga üzerinden yapılan bu yayınlarda yurdu içeride ve 

dışarıda tanıtmak için söz ve müzik programları yayınlanmıştır. Türkiye’de, dünya 

radyo yayıncılığından yedi yıl sonra başlayan radyo yayıncılığı Ankara ve İstanbul’daki 

güçsüz istasyonlarda yapılmış olduğu halde dünya ülkelerinde o günlerdeki radyo yayın 

gücü toplamı olan 116 KW’lık yayın gücü içinde iyi bir yer elde etmiştir (Kocabaşoğlu 

1980). Türkiye, 1927-1936 döneminde, özel teşebbüs elinde bir radyo yayıncılığı olan 

Türk Telsiz Telefon Şirketi dönemini geçirmiş, sonra 1936 yılında, bu şirketin 

sözleşmesini bozarak 1933’den itibaren “radyo yayıncılığını devletleştirme” 

çalışmalarına hız vermiş; 1936 yılında ise PTT idaresince bir radyo istasyonu 

kurulmuştur. 1936-1938 dönemindeki iki yıl boyunca da İş Bankası ve Fransız 

şirketinin ortaklaşa kurdukları bu Türk Telsiz Telefon Şirketi’nin yönetiminde 

sürdürülen radyo yayıncılığı 1938 yılından itibaren fiilen de PTT’nin yönetimine 

geçmiştir. PTT bu yayınlarında Ankara’da kurduğu beş stüdyolu ve 120 KW güçteki 

yurt vericisi ile, 20 KW güçteki yurtdışı yayını vericisini kullanmıştır. PTT’nin radyo 

yayıncılığı 1938 ve 1940 yıllarını kapsamış; daha sonra, 1940 yılında, yayıncılık İçişleri 

Bakanlığının Basın bölümü ile PTT İdaresinin radyo yayıncılığı kısmının 

birleştirilmesiyle kurulan Basın-Yayın Turizm Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu 
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dönem 1940 yılında başlamış ve 1964 yılında sona ermiş, yirmi beş yıllık bir süreyi 

kapsamıştır. 

 
 
Genel Müdürlük, 1945 yılında, kendi bünyesi içinde “Radyolar Dairesi” diye bir organ 

kurmuş, radyoculuğun program ve yayın ilkelerini saptamaya başlamıştır. İstanbul’da 

nispeten güçlü sayılabilecek bugünkü radyo istasyonun kurulmasına ise 1945 yılında 

girişilmiş ve 1949 yılında tamamlanmıştır. İstanbul Radyo İstasyonu böylece 150 kw 

güce çıkarılmıştır. 1950 yılında ise, yurt dışına yayın yapan ve PTT’den devranılmış 

bulunan 20 kw güçteki verici 100 kw güce yükseltilmiştir. 1950 yılındaki siyasal iktidar 

değişikliğinden sonra, 1954 yılında Türkiye çapında bir radyo yayın şebekesinin 

kurulması için ön çalışmalara başlanmış, fakat 1950 yılında para yokluğundan dolayı bu 

çalışma ertelenmiştir. 

 
 
1958 yılında Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı kurulmuştur. 1959 yılında bir Türk 

firması tarafından İzmir, Adana, Gaziantep, Kars, Erzurum ve Van’da yedi radyo 

istasyonu kurulması için harekete geçilmiştir. Her biri 2 kw güçteki istasyonlardan önce 

yedi tane kurulmuştur. 1954 yılında Adana, Erzurum ve İzmir radyo istasyonlarının 100 

kw güce çıkarılmasıyla başlayacak olan yurt çapında bir milli şebeke kurma projesi 

yerine, adı geçen illerde ikişer kilovatlık orta dalga istasyonların kurulmasına 

başlanmış, fakat bu istasyonlar, Aralık 1961’de İzmir, Mart 1962’de Ankara, Nisan 

1962’de Adana, Haziran 1962’de Antalya, Ağustos 1962’de Gaziantep, Şubat 1963’de 

Kars ve Ekim 1964’de Van olmak üzere bu dönemin en son yıllarında açılabilmiştir. 

 
 
Daha sonra Temmuz 1963 tarihli ve 265 sayılı kanunla Türkiye Radyoları geçici olarak 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlanmış, bu arada 1961 Anayasasının 121. 

maddesine dayanarak 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kuruluş Kanunu 

çıkarılmış ve 1 Mayıs 1965 tarihinde radyo televizyon yayıncılığı görevi Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu’na verilmiştir (Oskay 1978).  

 



 37

1941 yılında Radyoda tarıma yönelik ilk planlı program yer almış ve bu yılları takip 

eden yıllarda sürekli olarak tarıma yönelik programlara yer verilmiştir. Yukarıda 

anlatıldığı üzere 1941 yılında radyo sadece Türkiye’nin çok sınırlı bir bölümüne yayın 

yapmaktaydı. Henüz TRT kurulmamıştı. İlk yapılan radyo yayını da Türkiye’nin 

tamamına değil sınırlı bir bölümüne ulaşmıştır.   

 
 
Planlı olmakla birlikte, radyolarımızda kırsal kesime yönelik olarak hazırlanan ilk 

program, Ziraat Takvimi Saati adıyla 1941 yılında yayınlanmıştır. On yılı aşkın bir 

süre devam eden bu programlarda mevsimin tarımsal özelliklerine ve önemine göre 

tarımsal üretim yapılan topraklar, Türk çiftçisinin durumu, tarla ziraatı, sebze ve 

meyvecilik, ekim dikim işleri gibi konularda teknik bilgilere yer verilmiştir. Bunların 

yanı sıra kırsal kesim folkloruna da önem verilmiş, yerel halk müziği sanatçılarının 

şarkılarına yer verilmiştir. 1950-1960 yılları arasında radyoların yayın gücü çok az artış 

göstermiş, bu dönemde sürdürülen uygulamaya ek olarak 1952 yılında Cemallettin 

Şenocak tarafından hazırlanan ve İstanbul Radyosunda yayınlanan Tarım Sohbetlerine 

yer verilmiştir. Ancak bu sohbetler düzenli olarak yayınlanamamıştır. 

 
 
Radyo ile Tarım Bakanlığı arasında 1954 yılında ilk kez bir işbirliği kurulmuş ve daha 

çok Hükümetin köylerle ilgili çalışmalarının anlatıldığı Köyün Saati adlı dizi program 

yayına girmiştir. Akşam saatlerinde ve soru cevap biçiminde yayınlanan bu 

programların yanı sıra, yine Ankara Radyosunda zaman zaman sabahları, türkü 

isteklerinin arasında Cemallettin Şenocak’ın sohbetleri de yer almıştır. Bu biçimiyle 

1959 yılına kadar düzensiz ve sistemsiz olarak sürdürülen köy programları, bu tarihten 

sonra daha düzenli hale getirilmiştir. Bugün de yayınlanmakta olan Günaydın 

programları ilk kez 1959 yılında günlük olarak hazırlanıp yayınlanmaya başlanmıştır. 

Bu programlarda köylülerin türkü isteklerine ve tarım konularına yer verilmiştir. 1961 

yılından itibaren tarımsal konular dışında ilk kez köy ve köylü sorunlarına da yer 

verilmeye başlanmış, bu sorunların çözümü üzerinde durulmuştur. 

 
 
Köy yayınlarında 1963 yılından itibaren yeni gelişmeler görülmüştür. Köy 

Kalkınmasının, Devletin Kalkınması olacağı inancıyla köy kalkınmasına verilen önem 
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ve devlet adamlarının bu konuya daha yakından eğilimi yayınlara da yansımıştır. Devrin 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 1962 yılı sonunda Tarım Bakanlığına yaptığı bir ziyaret 

sırasında, köye yönelik programların arttırılmasını istemiş, bunun üzerine Günaydın 

programları bir saate çıkarılmıştır. Daha önce bir sohbete yer verilen programlarda, 

bundan sonra köy sorunlarına eğilen iki sohbete yer verilmeye başlanmıştır. Böylece 

programlar, köy kadınlarına pratik bilgiler veren ve sorunlarına çözüm yolu gösteren 

Elif Teyze’nin Sohbeti, Doktorun Sohbeti, Diyanet İşleri Bakanlığınca hazırlanan 

köylüyü dini ve ahlaki yönden aydınlatan Din ve Ahlak Sohbeti, köy halkına çeşitli 

alanlarda yol gösteren Köy Öğretmenin Sohbeti ile Dinleyici İstekleri adlı bölümlerden 

oluşmuştur. 

 
 
Bu gelişmelerin yanı sıra, 1963 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Radyo ile 

Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bakanlığın yaygın eğitime daha fazla önem vermesi 

üzerine kurulan merkezle Ankara Radyosu arasındaki anlaşma sonucu hazırlanan 

Ocakbaşı adlı program dizisi ilk kez 10 Kasım 1963 tarihinde yayınlanmıştır. Önceleri 

haftada bir kez yayına giren programlar çok beğenilince üçe çıkarılmış, ayrıca diğer 

radyolarda da yayını sağlanmıştır. 

 
 
Kırsal kesime yönelik yayınlar TRT’nin kurulduğu 1 Mayıs 1964 tarihinden itibaren 

daha ciddi olarak ele alınıp düzenlenmiştir. Önce Günaydın ve Ocakbaşı daha ilgi çekici 

hale getirilmiş, köy sorunlarına çeşitli yönlerden çözüm yolu bulmaya çalışan bölümlere 

daha sık yer verilmiştir. Bu programlara ek olarak 1966 yılında Köy Odası adıyla yeni 

bir program daha yayına girmiştir. Önceleri haftada iki kez yayınlanan bu program, 

daha sonra dörde çıkarılmıştır. Köy Odası’nın amacı, köy kalkınmasını hızlandırmak ve 

kalkınmayı gerçekleştirmek için birlikte çalışma ruhunu aşılamak, tarımın gelişmesine 

ve toprağın daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olmaktı (Anonim 1999c). 

 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde Ankara’da Tarımsal 

Radyo Yayınları hakkında 13-30 Kasım 1967 tarihleri arasında yapılan seminerde 

tarımsal konularda hazırlanacak radyo yayınları ele alınmıştır. Seminere katılanlar 

çiftçiye ulaştırılması gerekli yenilikler, köy programlarının kolay anlaşılır bir dille 
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hazırlanması, köye hizmet götüren kuruluşlarla TRT Kurumu arasında sürekli bir 

işbirliğinin sağlanması, pazarlama konusuna önem verilmesi ve radyolar bünyesinde bir 

tarım yayınları bölümünün de kurulması konusunda tavsiyelerde bulunmuşlardır 

(Anonim 1968). Sabah ve akşamları aynı saatte yayınlanan köy programları, bu tarihte 

daha da geliştirilmiş, seminerdeki önerilerin ışığında yeni konu ve sorunlara yer 

verilmeye başlanmıştır. 

 
 
Programlardaki gelişmeye paralel olarak radyoların sayı ve gücünde de bu dönemde 

önemli gelişmeler görülmüştür. Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarından sonra 

Çukurova, Diyarbakır, Erzurum, Antalya ve Trabzon Radyoları güçlü birer vericiyle 

bölge radyosu olarak yayına geçmiştir. Bunun sonucunda bölgesel köy programları da 

hazırlanmaya ve yayınlanmaya başlanmıştır. Antalya Radyosu 1968 yılı başlarında 

Günaydın adıyla bölgesel köy programları hazırlayıp yayınlamaya başlamıştır. Yine bu 

tarihlerde deneme yayınlarına başlayan televizyonda da köy programları hazırlanmıştır. 

Bu tarihlere kadar yapılan yayınların, hazırlanan programların temel esasları, amaç ve 

ilkeleri tam olarak belirlenmiş, kesin kurallara bağlanmış değildir. Yalnızca 

Anayasa’dan ve mevzuattan doğan ilke ve amaçlar yürürlüktedir. TRT programlarının 

amaç ve ilkeleri, 1972 yılından itibaren temel esaslara bağlanmıştır. 1972 yılı TRT 

Program Plânlama, İlke ve Amaçları’nda köy yayınlarının amacı: “Toprak sevgisinin 

yayılması, köylünün yaşama şartlarının geliştirilmesi, emeğin en üst oranda verimli 

şekilde değerlendirilmesi için modern tarım usullerine göre çalışılması ve pazarlama 

konusunda teşkilatlanmasını teşvik ve toplum kalkınması fikrinin yaygınlaştırılması” 

olarak belirlenmiştir. 

 
 
Gelişen mevcut teknik olanaklar da değerlendirilerek 9 Eylül 1974’den itibaren TRT 1, 

TRT 2, TRT 3 ve Bölgesel Yayın uygulamasına geçilmiştir. TRT 1 eğitim, TRT 2 

kültür, TRT 3’de ağırlıklı müzik kanalı olarak planlanmıştır. 

 
 
TRT 1’e önce 6, daha sonra 7 radyo bağlanmıştır. Bu sistemde günün belli saatlerinde 

radyolar ortak yayın yapmakta, belli saatlerde de ortak yayından ayrılıp kendi 

bölgelerine yönelik söz ve müzik programlarını yayınlamaktaydı. Bu yayın 
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düzenlenmesi sırasında Günaydın programları da ortak ve bölgesel olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. Ortak programların süresi bir saatten iki saate çıkarılmıştır. Programlarda 

köylünün sesine daha çok yer verilmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu arada önce Köy Odası 

adıyla her akşam yayınlanan programlar Kırsal Yaşam ve Bu Yurdun Sesi adıyla aynı 

ilkeye göre hazırlanmaya başlanmıştır. 

 
 
1975 yayın programında dinleyici ile ilişkilere de özel bir önem verilmiştir. Bunun 

sağlanmasında şu uygulamalar öngörülmüştür: Toplu dinlemeler uygulaması TRT 

1’deki Günaydın ve Kadın Dünyası ile TRT 2’deki Gençlik kuşaklarında uygulanmıştır. 

Dinleyicilerin tepki ve görüşlerini belirten ses kayıtlarından programlar içinde 

yayınlanmıştır. Mektup değerlendirmesi uygulamasında dinleyicilerden gelen mektuplar 

değerlendirilerek, değerlendirme sonuçları program ve yayın planlamasına olduğu kadar 

günlük yayın uygulamalarına da yansımıştır. 

 
 
Kırsal kesime yönelik yayınları düzenlemek üzere 1975 yılında bir ekip oluşturulmuş, 

programlar için yurdun pek çok bölgesine gidilip köylülerle röportajlar yapılmıştır. Yine 

aynı yıl içinde 4-5 kez toplu dinleme gerçekleştirilmiştir. O zamanın Genel Müdür 

Program Yardımcısı, diğer yöneticiler, ilgili programcılar, program sunucuları ve halk 

müziği sanatçılarıyla köylere gidilmiş, orada, yayınlanan program birlikte dinlenilmiş, 

sonra köylülerin programla ilgili görüşleri alınmış, program konularından hareketle 

köyün sorunlarına geçilmiş, çözüm yolları tartışılmıştır. Tartışmalar arasında da Türk 

Halk müziği sanatçılarının söylediği türkülere yer verilmiştir. Bu yöntemlerin 

programlara büyük bir canlılık getirdiği, programların dinlenirliğini ve köylülerin 

radyolara yazdıkları mektup sayısının arttığı gözlenmiş ve saptanmıştır. 

 
 
Ayrıca büyük bir dinleyici kesimi için önem taşıyan bir konuda aydınlatıcı yayınlar 

yapılmasının dinleyicilerle ilişkiyi arttırdığı da belirlenmiştir. Örneğin Türkiye’de 

Toprak Reformu Yasası çıktıktan sonra ilk uygulama 1974 yılında Urfa’da 

başlatılmıştır. Urfa ve çevresinde köylülerle, Ankara’da da Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarıyla sürekli röportajlar yapılarak bir dizi program hazırlanmıştır. Programlar, 

Günaydın kuşağında 1974 Aralığından 1975 Şubatına kadar gün aşırı yayınlanmıştır. 
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Programlar yayınlandıkça dinleyicilerden gelen mektupların sayısı artmıştır. Mektupla 

sorulan çeşitli sorular yetkililerce cevaplanmıştır. Konuyla ilgili aydınlatıcı ve 

yönlendirici bütün bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Programın yayını sona erdikten sonra 

bile dinleyicilerden çok sayıda mektup alınmıştır. 1975 ortalarında 1974 öncesi 

uygulamaya dönülmüştür. Günaydın programlarının süresi azaltılmıştır. Her akşam 

yayınlanmakta olan programlar, 1976 yılında haftada bire indirilmiştir. 1977 yılında her 

akşam Köy Dağarcığı (bu programın adı daha sonra Köyümüz Köylümüz olmuştur) 

yayınlanmıştır. 

 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Pazar akşamları yayınlanan Ocakbaşı Tarla Dönüşü 

programlarının yanı sıra Cumartesi akşamları da yaygın eğitim amaçlı bir program 

hazırlamıştır. Aslında 1964-1971 yılları arasında da zaman zaman Türkiye açısından 

büyük önem taşıyan konularda (toplum kalkınması, kooperatifçilik, kırsal kesimde 

örgütlenme, pazarlama, devlet halk ilişkileri, vb.) çok başarılı ve yararlı programlar 

hazırlanmış, ancak bu programların etkisi ölçülememiştir. 

 
 
Bu programlarda işlenecek konular, Yıllık Yayın Planlarında belirtilen amaç ve ilkeler 

doğrultusunda Yapım Uygulama Talimatlarıyla belirlenmiştir. Bu belirlemede bölgelere 

göre hazırlanmış Tarım Takvimi ile çeşitli kamu kuruluşlarınca önerilen konular esas 

alınmıştır. 

 
 
1979’da radyoda Günaydın, Ocakbaşı Tarla Dönüşü ve Köy Dağarcığı programları 

yayınlanmıştır. 1980’de Köy Dağarcığı ve Günaydın programları devam ederken, 

1981’den 1989’a kadar Köyümüz Köylümüz adlı tarım programı kesintisiz 

yayınlanmıştır. 1989’dan 1991’e kadar radyoda Günaydın ve Ocakbaşı/Tarla dönüşü 

programları yayınlanmıştır. 1990 yılında Günaydın programı Pazartesi, Çarşamba 

günleri saat 05:05’de 105 dakika, Cuma günleri 05:05’de 55 dakika, Cumartesi günleri 

06:30’da 60 dakika olarak Radyo 1’den yayınlanmaktaydı. Programda tarım, 

hayvancılık, su ürünleri, çayır, mera, yem bitkileri, tarım alet ve makineleri, orman, 

tarım alanlarının tahribatının yol açtığı olumsuz sonuçlar, bu konularda uyarılar ve 

erozyon kontrolü çalışmaları hakkında bilgiler verilmekteydi. Ocakbaşı/Tarla Dönüşü 
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programı Nisan Eylül ayları arasında Tarla Dönüşü, diğer aylarda Ocakbaşı adıyla 

yayına girmiştir (Anonim 1989). 1993 yılına kadar Ocakbaşı/Tarla Dönüşü ve Günaydın 

programları yayınlanmaya devam etmiştir. 1995 yılında Günaydın programı yanında 

Suyla Gelen adlı program yayınlanmıştır. Programda GAP’la gerçekleşecek sulana 

projeleri, uygun sulama yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir (Anonim 1994c). 1995 

yılından itibaren radyoda yayınlanan tek tarım programı olan Günaydın programı 

kesintisiz günümüze kadar yayınlanmıştır.  

 
 
Araştırmanın yapıldığı dönemde radyoda yayınlanan tek tarım programı Günaydın’dır. 

Programın hedef kitlesi çiftçi ve köylülerdir. Programda, tarım ve tarıma yönelik 

konulara, tarım alanındaki gelişen son teknolojiye, üretimlerini yaparken 

karşılaşacakları sorunlara yönelik çözüm önerilerine, kırsal alanda yaşayanların 

ekonomik hayata katılımı ve üretimlerini arttırıcı, kültürel gelişimlerini sağlayıcı 

bilgilere, kalkınması öncelikli yörelere yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara yer 

verilmiştir. Günaydın programı Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri Radyo 1’de 

saat 06:45’de yayınlanmaktadır. Programın yayın süresi 60 dakikadır.   

 
 
5.2 Televizyon 

 
 
Televizyon da radyoda olduğu gibi, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında 

elektrik alanındaki buluşlardan geliştirilmiştir. 1884 yılında Alman Nipkow telsiz 

yoluyla resim yayınlayan bir diskin patentini almıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde 

ise aynı konudaki çalışmalara Jenkins adında bir fizikçi 1890 yılında başlamıştır. 

1900’lerin ilk yıllarında Fransa’da Rignoux ve Fournier isimli fizikçiler ilk televizyon 

deneyini yapmışlardır. 1915’de Marconi ilk olarak görüntülü telefondan söz etmiştir. 

1923’de Zworykin televizyon tüpünün patentini almıştır. İki yıl sonra, Jenkins ilk 

mekanik televizyon setini yapmıştır. 1926-1927 yılında Alexanderson, Farnsworth ve 

Baird tarafından yayın denemeleri yapılmıştır. 1927 yılında Bell Telefon laboratuarı, 

New Work ile Washington arasında tel ile ilk televizyon yayının naklini 

gerçekleştirmiştir. Ertesi yıl bu laboratuvar ilk kapalı devre deneme yayınlarına 

başlamıştır. 1928’de Amerika’da birkaç deneme istasyonu kurulmuş; 1928’de naklen ilk 
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tiyatro yayını yapılmış; aynı yıl RCA firması geniş ekranlı televizyon imal etmiş; 

1937’de ise deneme yayını yapan istasyonların sayısı on yediye çıkmıştır. 1939 yılında 

Başkan Franklin D. Roosevelt’in, New York Dünya Fuarını açma töreni televizyondan 

yayınlanmıştır. Aynı yıl çeşitli boks ve futbol maçları televizyonla yayınlandıktan sonra 

1940’da, Cumhuriyetçiler ile Demokrat adayların seçim konuşmaları televizyondan 

verilmiş ve ilk olarak uzun mesafe kablo kullanımına başlanmıştır (Oskay 1978). 

 
 
Bu süreye kadar ki televizyon yayınlarında kullanılan alıcılar arasında teknik yönden bir 

standartlaşma gelişmemiştir. 1939’da Milwaukee Journal gazetesi Federal 

Komünikasyon Komitesine başvurarak ticari televizyon işletmeciliği için izin istemiştir. 

30 Nisan 1941 yılına kadar, çeşitli teknik kuruluşlar arasında yapılan görüşme ve 

çalışmalarla bu imalat standardizasyonu engelleri de giderilmiş; televizyon yayınlarının 

birbirine benzer ve kendi aralarında standartlaştırılmış cihazlarla izlenebilmesi 

sağlandıktan sonra, 1 Temmuz 1941 tarihinde ticari televizyon yayınlarının 

başlatılmasına izin verilmiştir. 1942 yılında Amerika’da ticari televizyon yayını yapan 

istasyon sayısı ilk anda ona yükseltilmiştir (Oskay 1978). 

 
 
Türkiye’de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik 

Fakültesi Elektronik Bölümü’nün laboratuvarı niteliğinde 1952 yılında başlattığı 1 kw. 

güçlü İstanbul Teknik Üniversitesi Televizyon Yayınları’dır. Bu yayınlarda haber, 

müzik ve çeşitli kültürel programlara yer verilmiştir. Bu yayınlar İstanbul’da oturan ve 

televizyon alıcısı olan çok sınırlı sayıda halk tarafından izlenebilmiştir. İstanbul Teknik 

Üniversitesinin yaptığı televizyon deneme yayınları, TRT’nin Ankara’da başlattığı 

televizyon yayınlarının başlamasından iki yıl sonrasına kadar sürmüştür. TRT 

Televizyon yayınları, eğitim televizyonu olarak başlayan kapalı devre yayınlarının 

Alman yardımı çerçevesinde verilen 5 kw. gücünde bir vericinin 1967 yılında 

televizyon eğitim stüdyosuna gelmesi ile başlamıştır. Gerçekte plana alınmayan, eğitim 

amaçlı olarak kullanılan bir stüdyonun, küçük bir vericinin gelmesi ile televizyon 

yayınlarına başlaması başlangıçta düşünülmeyen bir olgu idi. Yapılan hazırlıkların 

amacı televizyon yayınlarını başlatmak içindi, ancak alt yapı olanakları yeterli değildi, 

televizyon için kadro, bütçe yoktu. TRT Genel Müdürlüğü’nün Radyodan ya da Genel 

Müdürlük bütçesinden ayırdığı sınırlı bütçe ile deneme yayınları yürütülmekte idi. 
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Maliye Bakanlığı kadro vermiyordu. Çünkü, bütçede ve planda öngörülmemişti. TRT 

Yönetim Kurulu’na yapılan tavsiye ve önerilerin de etkisi ile olumsuzluklara karşın, 

TRT’nin ilk televizyon yayınları 31 Ocak 1968 tarihinde başlatıldı (Aziz 1999).  

 
 
TRT Televizyonu adı ile yayına başlayan televizyon yayınlarının politikasını anlama 

açısından Televizyon Dairesi Başkanı Mahmut Tali Öngören’in, deneme yayınlarına 

başlamadan önce TRT Genel Müdürlüğü’ne yayınlarla ilgili olarak hazırlamış olduğu 

raporun en önemli kısmı şöyledir: Doğrudan köylüye ve her çeşit eğitim seviyesindeki 

halka hitap eden eğitim programları ile doğrudan doğruya okullara yapılacak öğretim 

programları ve diğer kültür programları ile televizyonun ileride günlük hayatımızda 

oynayacağı rolü yansıtan yayınların düzenlenmesi 1968 TRT program çalışmalarının 

hedefidir (Aziz 1999). 

 
 
TRT’nin Anayasa ve 359 sayılı Yasası çerçevesinde toplumdaki görev ve 

sorumlulukları yerine getirmek üzere, yayınlarında haber, eğitim ve kültür ağırlıklı 

programlara yer vereceği açıktır. Bu bakımdan Televizyon deneme yayınları sırasında, 

olanaksızlıklara karşılık, toplumdaki farklı yaş, cinsiyet, eğitim, kültür, gelir gibi sosyo-

ekonomik özelliklerdeki izleyici gruplarının gereksinmelerine yanıt veren programlar 

yapılması hedef alınmıştır. Bu programların bir kısmının o zamana kadar, eğitimden 

geçmiş televizyon yapımcı ve yönetmenlerince yapılması yanında, uzmanlık isteyen 

kimi konularda da dışarıdan konu ile ilgili uzman kişilerden de yararlanılmıştır (Aziz 

1999).  

 
 
Ankara Televizyonu’nda sınırlı yayın süresi içerisinde programların ağırlık noktası, 

yukarıda da belirtildiği üzere, haber ve eğitim programlarındadır. Buna en güzel örnek, 

Projeli Köy Programları kapsamında yapılan Köye ve Köyden Kente adlı programdır. 

Bu amaçla, 1969 yılı şubat ayında Ankara’nın televizyon yayını ulaşan köyleri 

içerisinden seçilen 4 köyüne televizyon alıcısı dağıtılmıştır. Ankara Televizyonu’nun o 

günkü teknik donanım, eleman ve bütçe yetersizliği ile deneyim eksikliği gibi pek çok 

olumsuzluğa rağmen uyguladığı bu yayın dizisinde, yayıncılık literatüründe adı Projeli 

Eğitim Yayını olarak geçen bir uygulamaya başlanılmıştır. Bununla, kırsal kesim 
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insanına televizyon yolu ile eğitim götürme ya da eğitimlerine yardımcı olma 

amaçlanmıştır. Türkiye’de uygulaması o güne değin herhangi bir iletişim kanalı ile 

yapılmayan bu yayının özelliği, Televizyon Forumu formatı ile hedef izleyici kitlesine 

doğrudan eğitim verilmesidir. Proje ile ilgili olarak, televizyonun yayına başlamasından 

hemen sonra hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Köy İşleri ve Tarım Bakanlığı ile sıkı 

bir işbirliğine girilerek Ege, Marmara, Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu 

Bölgelerindeki köylere araştırma yapmak ve film çekmek üzere ekipler gönderilmiştir. 

Alanda toplanan bilgiler, örnek olaylar 16 mm’lik film çekimleri derlenerek Ankara’ya 

Televizyon’a getirilmiştir. Bu verilere dayanılarak hazırlanan programlar ise 5 Mayıs 

1968 tarihinde ‘Köye ve Köyden Kente’ adlı program dizisi ile yayımlanmaya 

başlanmıştır. Bunun için henüz sınırlı sayıda Ankara köylerine seslenebilen Ankara 

Televizyonu kapsama alanındaki köylerden önce 3 köy seçilmiştir, daha sonra bu sayı 

5’e çıkarılmıştır. Köylerin 4’üne televizyon alıcısı dağıtılmıştır, Ankara Gölbaşı’na 

bağlı Karaoğlan köyü ise, televizyon alıcısını kendi almıştır. Böylece henüz televizyon 

ile tanışmayan bu köylere, sorunlarını kapsayan televizyon programları 4,5 ay süresince 

hazırlanarak yayımlanmıştır.  

 
 
Televizyon alıcısının bulunduğu yerlerde toplu izleme yolu ile eğitim yapılması 

planlanmıştır. Projenin pilot uygulama kısmının başarılı olmasına karşılık, devamının 

gelmemesi, bu tür İzleme Forumları yolu ile topluma eğitim verme olayının başarı ile 

sürdürülmesini engellemiştir. Bu tür yayınlar daha sonra Güney Anadolu Bölgesine 

yapılan çeşitli eğitim programlarında farklı içerik ve formatta yeniden uygulamaya 

konulmuştur (Aziz 1999).  

 
 
TRT’de ilk yayınlanan programlardan olan Köy Meydanı, Köy Kahvesi adlı tarım 

programları ses getirmiştir. Programlar kırsal kesime yönelik tarımla ilgili 

programlardır. Bu dönemde kırsal kesime yönelik dramalardan Kadın Ana iz bırakan 

tarıma yönelik bir programdır.  

 
 
Kırsal kesime yönelik programlar 1980’li yıllardan sonra da artarak devam etmiştir. 

Köyden Köye programında örnek köyler tanıtılmıştır. Bizim Eller ve Tarım Takvimi 
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programı ile de tarım tekniklerinin ağırlıkla ele alındığı programlar izleyiciyle 

buluşmuştur. Bu programlarda çiftçiye çeşitli tarım teknikleri tanıtılmıştır. 1985 yılında 

Köyden Kentten adlı yeni bir program yayına başlamıştır ve haftada bir gün 45 dakika 

olarak ekrana gelmiştir. Köyden Kentten adlı programda köy hayatı, çeşitli tarım 

teknikleri, örnek çiftçiler tanıtılmıştır. 1986 yılında Sabahın Getirdikleri adlı programla, 

kırsal kesime yönelik programlarda kuşak ve ekip anlayışı doğmuştur. Haftada bir kez 

Çarşamba günleri, 60 dakika olarak saat 06:00’da yayına giren Sabahın Getirdikleri, bir 

yıl sonra 1987’de yerini devamı niteliğinde olan ama akşam yayınlanan Akşamın 

Getirdikleri programına bırakmıştır. Akşamın Getirdikleri Çarşamba günleri saat 

17:00’de ekrana gelmiştir. Bu program da, haftada bir kez 90 dakika izleyicisi ile 

buluşmuştur. Yayın serüveni bir yıl süren Akşamın Getirdikleri 1988 yılının Temmuz 

ayında yaz dönemi yayınlarının başlamasıyla sona ermiştir. 1988 yılının yeni yayın 

döneminin başlangıç tarihi olan Ekim ayına gelindiğinde kırsal kesime yönelik 

programların yayın saatleri ve süreleri yeniden düzenlenmiştir ve programların haftalık 

yayın adeti Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere ikiye çıkarılmıştır. 

 
 
Köyümüz Kasabamız ve Köyümüzden Mektup Var adlı programlar yayına başlamıştır. 

Daha sonraki programlar içinde yer alan Kamber Ağa ve Alim Dayı adlı köy dramaları 

uzun yıllar yayına devam etmiştir. 30 dakikadan oluşan bu programlar, haftada iki kez 

Çarşamba ve Cuma günleri, saat 18:20’de ekranlara gelmiştir. Bu iki programla, kırsal 

kesime yönelik yayınlar artık geleneksel bir çizgiye oturmuştur. Köyümüz Kasabamız 

içinde Yeni Bir Hayat adlı köy draması yayına girmiştir. Köyümüz Kasabamız 06 Ekim 

1989’da yayına başlamıştır ve 28 Aralık 1990’da yayını bitmiştir. 30 dakika süreli 

program içinde tarımsal üretim ve köyle ilgili bilgiler verilirken ayrıca köy draması da 

yer almıştır. Köyümüzden Mektup Var adlı program 03 Ekim 1989’da yayına 

başlamıştır, 26 Aralık 1990 tarihinde sona ermiştir. 30 dakika süreli programın içeriği 

de Köyümüzden Mektup Var ile hemen hemen aynı olmuştur.  

 
 
Köyümüz Kasabamız ve Köyümüzden Mektup Var programları 01 Ocak 1991 yılında 

TRT yönetiminin kırsal kesime yönelik programların yayın saatini değiştirerek sabaha 

alması ve hafta içi her gün sabah yayınlanması nedeniyle adı Gündoğarken olmuştur. 

Gündoğarken programı 01 Ocak 1991 yılında yayına başlamıştır, 03 Nisan 1991 
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tarihinde yayını sona ermiştir. 30 dakika süreli bu programın en önemli özelliği hedef 

kitlesi kırsal kesime yönelik yayınların adedinin hafta içi her güne çıkarılmış olmasıdır. 

Üç aylık bir yayın periyodundan sonra, yeni yayın dönemi olan 04 Nisan 1991’e 

gelindiğinde programın yayın saatleri tekrar değişmiştir. Öğleden sonra, saat 16:30’a 

alınan programın bu nedenle, adı da değişmiştir. Bu Toprağın Sesi olmuştur. Bu tarihten 

itibaren televizyonda yayınlanan tek tarım programı Bu Toprağın Sesi’dir (Anonim 

2001b). Bu Toprağın Sesi programında, hedef kitlesinin sağlık, eğitim, kültür, alt yapı, 

ekonomik ve sosyal sorunları ele alınmıştır. Bu Toprağın Sesi programının hedef kitlesi 

tarım sektöründe, kırsal bölgede çalışanlar, kentleşme sürecindeki kasaba ve ilçede 

yaşayanlar, büyük kentlerde yaşayan köy kökenlilerdir.  

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

ve Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol ile YAY-ÇEP (Televizyon Yoluyla 

Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi) 1991 yılında yürürlüğe konmuştur. YAY-ÇEP, çiftçilerin 

tarımın çeşitli alanlarında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak için televizyonda 

yayınlanmak üzere, özel eğitim programları düzenlemeyi hedef alan çiftçi eğitim 

programları dizisidir. 

 
 
YAY-ÇEP ile yeni bilgilerin çiftçilere ulaştırılması, bu bilgilerin kalıcı olması ve 

benimsenmesi için, tarımda öncelikli konuların tespiti, konu metinlerinin uzmanlarca 

hazırlanması, bu metinlerden çekim senaryolarının yapılması, televizyon filmleri 

çekilmesi, bu filmlerin televizyondan gösterilmesi, eğitim konularının kitaplarının 

hazırlanması ve kayıtlı çiftçilere dağıtılması, çiftçilerin imtihana tabi tutulması, başarılı 

olan çiftçilere sertifika verilmesi, üstün başarı gösteren çiftçilerin ödüllendirilmesi, 

TRT’den yayınlanan eğitim programlarının set haline getirilerek eğitimlerde 

kullanılmak üzere Tarım İl Müdürlüklerine gönderilmesi esas alınmıştır. 

 
 
1992 yılında projenin birinci dilimi olan sığırcılık, koyun ve keçicilik, kümes hayvanları 

yetiştiriciliği dallarında 45 konu belirlenmiş, uzmanlarca metinler hazırlanmıştır. Eğitim 

programlarının çekimleri yapılarak, 1991 yılı Ekim ayından itibaren televizyonda 

yayınına başlanmıştır. 1998 yılına kadar yayınına devam etmiştir. Halen YAY-ÇEP 
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yayınlanmamaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Kadınlar Yarışıyor adlı 

çiftçilerin tarımsal bilgilerini artırmak amaçlı yarışma programı da düzenlenmiştir. 

 
 
TRT’de 1999-2000 yayın döneminde haftada bir gün 25 dakika yayınlanan Tarım ve 

Geleceğimiz isimli programda uluslar arası anlaşmaların Türk tarım politikasına etkileri 

ortaya konmuştur. Programda Türkiye’de tarımın durumu ortaya konmuştur. Dünyadaki 

gelişmelerin ışığında çözüm önerileri tartışılmıştır. Tarım sektörünün Türkiye’deki 

tarihsel gelişimi ve Cumhuriyet döneminin çalışmaları ortaya konulmuştur (Anonim 

1999d).  

 

Saksıdaki Ağaç isimli program da 1999-2000 yayın döneminde yayınlanmıştır. Haftada 

bir, 25 dakika olarak yayınlanan programda, toprağın kırsal kesimde yaşayan insanlar 

için değeri ve vazgeçilmezliği ön planda tutulmuştur. Anadolu insanının toprağa 

yüklediği anlam ortaya konulmuştur. Anadolu insanı, ailesinin barınma, beslenme, 

sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçları, vb. konuları ele alınmıştır. Programın hedef kitlesi 

çiftçi ve köylülerdir. Amacı Anadolu insanına kendi sorunlarını dramatik bir dille 

anlatmak ve çeşitli yönleriyle kültürel özellikleri sergilemektir (Anonim 1999d).  

 

Bu Toprağın Sesi programında araştırmanın yapıldığı dönemde, modern tarım teknikleri 

çiftçilere tanıtılmakta, kırsal kesimde kentleşme sürecindeki il, ilçe ve kasabalarda 

yaşayan insanların ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve alt yapı gibi sorunları 

gündeme getirilmekte, eğitmenin yanı sıra eğlendirmeye de yer vererek hedef kitlesinin 

beğenisine uygun müzik eğlence, yarışma ve magazin türü programlar yapılmakta, 

bitkisel üretim, toprak ıslahı ve korunması, bahçecilik, hayvancılık, hastalık ve 

zararlılarla mücadele, ürünlerin pazarlanması, el sanatları gibi tarımsal konularda köylü 

ve çiftçilerin yeni bilgiler ve beceriler kazanmalarına yardımcı olan konular 

yayınlanmaktadır. 

 

Bu Toprağın Sesi programında halen tarım gündeminin nabzını tutan, çiftçi eğitimi 

konusunda yeni teknolojileri de içeren, gıda güvenliği ve tüketici sağlığı konusunda 

yayınlar yapılmaktadır. Ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretimdeki güncel sorunları 

yerinden, naklen yayınlar ile ulaştırılmaktadır. Çiçekten Bala isimli belgeselde; yine 
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arıcılığın önemli sorunlarından bozulan bal kalitesi ve bu konudaki sahteciliklere yer 

verilmektedir. Yeşilin Şifası bölümünde çeşitli bitkilerin faydalarına yer verilmektedir. 

Adı Ağaç belgeselinde ise çeşitli ağaçlar tanıtılmaktadır. Radyo ve televizyonda 

yayınlanan tarım programlarında ele alınan konular tespit edilirken, güncel konular 

dikkate alınmakta, konusunda uzman kişi ve kuruluşlardan fikir alınmaktadır. Yeni 

yayın döneminde Avrupa Birliği uyum sürecinde tarım sektöründe çok şeyi 

değiştirmeye aday bir zaman dilimi olacağı için, uzmanların yorumları ekrana 

taşınacaktır.  

 
 
Bu Toprağın Sesi programı, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri TRT 

3’de 08:30’da yayınlanmaktadır. Programın yayın süresi 70 dakikadır.   
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6. ARAŞTIRMA  BULGULARI 

 
 
6.1 Sosyo Ekonomik Özellikler 

 
 
Bu bölümde, deneklerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, işletme arazisi genişliği, tarımsal 

üretim durumu, tarım dışı gelir durumu, gelir düzeyi, köyde yönetime katılma 

durumları, işletmelerin mekanizasyon düzeyi incelenmiştir. 

 
 
6.1.1 Cinsiyet 

 
 
Araştırmada anket uygulanan deneklerin % 95,65’ini erkekler, % 4,35’ini kadınlar 

oluşturmaktadır. Çizelge 6.1’de deneklerin cinsiyetlerine göre dağılımı verilmiştir. 

 
 
Çizelge 6.1 Deneklerin cinsiyete göre dağılımı 
 

Cinsiyet Sayı % 
Erkek 66 95,65 
Kadın 3 4,35 
Toplam 69 100,00 
 
 
Ülkemizde aile reisleri genellikle erkekler olduğu için anket uygulanan deneklerin 

büyük çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Anket uygulanan kadın denekler ise 

eşlerinin ölmüş olması nedeniyle aile reisi konumundadır. 

 
 
6.1.2 Yaş 

 
 
Televizyon ve radyoda yayınlanan tarım programlarında anlatılan bilgi ve tekniklerin, 

üreticiler tarafından izlenmesi ve uygulanmasında yaş ölçütünün önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bir taraftan genç çiftçilerin anlatılanları daha kolay öğrenmeleri 

beklenirken, diğer taraftan da orta yaşlı çiftçilerin tecrübelerinin daha fazla olması 
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nedeniyle yeni öğrendikleri tarım tekniklerini deneyimleriyle birleştirerek uygulamaları 

beklenir. Bu çalışmada da ele alınan deneklerin hangi yaş grubunda yer aldıklarını 

belirlemek amacıyla Çizelge 6.2 düzenlenmiştir. 

 
 
Çizelge 6.2 Deneklerin yaş gruplarına göre dağılımı 
 

Yaş Sayı % 
25-45 30 43,50 
46-65 33 47,80 
66 + 6 8,70 

Toplam 69 100,00 
 
 
 
Araştırmada anket uygulanan deneklerin % 43,50’sinin orta yaşlı, % 56,5’ inin ise orta 

yaş üzerindeki denekler olduğu belirlenmiştir.  

 

 

6.1.3 Eğitim düzeyi 

 
 
Eğitim düzeyi üretici davranışlarını etkileyen önemli bir faktör olarak ele alınmakta ve 

eğitim, bireysel davranışları olumlu yönde değiştirmek amacıyla kullanılan önemli bir 

araç olarak düşünülmektedir.  

 
 
Eğitim düzeyi, çiftçilerin yenilikleri takip etmelerinde, gerekli bilgi kaynaklarına 

ulaşma, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurma özgüvenine sahip olmalarında, 

üretim faaliyetlerinde, öğrendikleri tarımsal bilgileri uygulamalarında ve elde edilen 

gelirleri değerlendirmelerinde, ayrıca risk alma gibi bir çok konuda en önemli 

etkenlerden biridir. Nitekim Taluğ’ un (1975), Ankara ili Polatlı ilçesinde yapmış 

olduğu bir araştırmada, üreticilerin eğitim durumunun, teknolojik yeniliklerin 

benimsenmesi üzerinde etkili bir faktör olduğu belirlenmiştir.   
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Çizelge 6.3 Deneklerin eğitim durumuna göre dağılımı 
 

Eğitim durumu Sayı % 
Okur yazar 

değil 
1 1,45 

İlkokul 47 68,11 
Ortaokul 13 18,84 

Lise 5 7,25 
Üniversite 3 4,35 

Toplam 69 100,00 
 
 
Çizelge 6.3 incelendiğinde ise büyük çoğunluğunun (% 68,11) ilkokul mezunu olduğu, 

% 30,44’ünün eğitimlerine ilkokuldan sonrada devam ettikleri ancak bu oranın giderek 

azalarak üniversite mezunları için % 4,35 olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, araştırma 

bölgesinde ailelerin ilköğretim sonrası eğitim konusunda fazla istekli olmamaları ile 

açıklanabilir. 

 
 
6.1.4 Hanedeki birey sayısı 

 
 
Hane halkı sayısı sosyal bir nitelik olmasının yanı sıra, yaşam şekli, kişi başına düşen 

gelir miktarı ve kültür yapısı gibi pek çok sosyo-ekonomik faktörü etkilemektedir. Bu 

nedenle araştırmada, sosyo-ekonomik özelliklerin tanımlanmasına yardımcı olması 

amacıyla  hane halkı sayısı genel olarak belirlenmiştir.    

 
 
Çizelge 6.4 Hane halkı sayısına göre deneklerin dağılımı  
 

Hane halkı sayısı Sayı % 
2-4   38 55,10 
5-7   26 37,70 
8-10   5  7,20 
Toplam   69 100,00 
 
 
Çizelge 6.4 incelendiğinde, ailelerin çoğunluğunun çekirdek aile olduğu, ailedeki birey 

sayısının 2-4 arasında değişmekte olduğu görülmektedir (%55,10). Ailelerin bazıları ise 

aile büyükleri, gelinleri ve torunları ile birlikte yaşamakta olup, bu kalabalık ailelerin 
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oranı %7,20’dir. Elde edilen sonuçlar, anket yapılan köylerde, hane halkı sayısının 

Türkiye ortalamasına göre düşük olduğunu göstermiştir. Nitekim, Türkiye genelinde % 

18,34 olan yıllık nüfus artış hızı, Polatlı ilçe merkezi ve köyleri genelinde % 15,22’ye 

düşmektedir. Köylerde ise bu oran - % 8,92’dir. Nüfus sayımlarına göre yıllık nüfus 

artış hızının negatif olmasının nedeni, doğum kontrolü konularında halkın bilgilenmesi, 

genç nüfusun Ankara ve diğer illere olan göçünden kaynaklanmaktadır. 

 
 
6.1.5 İşletme özellikleri 
 
 
6.1.5.1 İşletme arazisi genişliği 

 
 
Türkiye genelinde işletme arazisi genişliği 1-49 da arasında yoğunlaşmaktadır (%67,04) 

(Anonim 2001). Ancak Polatlı’daki işletme arazisi genişlikleri Türkiye geneline göre 

oldukça fazladır. İlçede tarım işletmelerinin % 29,54’ü 100 dekardan daha azken, % 

32,39’u 101-200 dekar, % 14,49’u 200-300 dekar, % 23,58’i ise 300-500 dekar araziye 

sahiptir. İlçede 500 dekardan daha büyük araziye sahip işletmelerin oranı sadece % 

7’dir. 

 
 
Çizelge 6.5 Deneklerin işletme arazisi genişliklerine göre dağılımları 
 

İşletme arazisi genişlikleri (da) Sayı % 
1-50 10 14,50 
51-100 14 20,30 
101-250 28 40,60 
251-500 17 24,60 
Toplam 69 100,00 
 
 
Çizelge 6.5 incelendiğinde, deneklerin çoğunluğunun (%65,2) işletme arazilerinin 100 

da’dan fazla olduğu görülmektedir. Anket yapılan deneklerin çoğunluğu Türkiye 

geneline göre büyük işletme arazisi genişliğine sahiptir. Bu da Polatlı’da ortalama 

işletme arazisi genişliğinin Türkiye geneline göre daha fazla olmasıyla açıklanabilir. 
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6.1.5.2 Üretim deseni 
 
 
Araştırma bölgesinde sahip olunan işletme arazisi genişliklerinin yanı sıra işletmelerde 

hangi ürünlerin yetiştiriciliğinin yapıldığının belirlenmesi ile, deneklerin tarımsal 

faaliyetleri hakkında daha geniş bir bilgiye sahip olunacağı düşünülerek, işletmelerin 

üretim desenine göre dağılımları da incelenmiştir. 

 
 
Çizelge 6.6 İşletmelerin üretim desenine göre dağılımları 
 

Üretim Faaliyetleri 
 

Sayı % 

Tahıl* 21 30,40 
Tahıl+Diğer** 48 69,60 
Toplam 69 100,00 
* : Buğday ve arpa 
** : Şekerpancarı, domates, soğan, ayçiçeği, bostan (kavun ve karpuz) 
 
 
Deneklerin tamamının tahıllar grubunda yer alan buğday ve arpa yetiştiriciliği yaptığı, 

% 69,60 ile çoğunluğunun ise tahılların yanı sıra diğer üretim faaliyetlerinde de 

bulunduğu görülmektedir (Çizelge 6.6). Tahılların yanı sıra yetiştiriciliği yapılan 

ürünlerin  şekerpancarı, domates, soğan, ayçiçeği gibi ürünler olması ve araştırma 

bölgesinin iklim ve sulama koşulları dikkate alındığında, deneklerin yaklaşık olarak % 

70’inin sulanabilir tarım arazisine sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca sadece tahıl 

yetiştiren deneklerin de sulu tarım olanaklarına sahip olmaları halinde, üretim 

desenlerinin  çeşitlenmesi beklenebilir.  

 
 
6.1.5.3 Hayvan varlığı 

 
 
Araştırma bölgesinde meraların mevcut durumlarının zayıf olması, bazı mera alanlarının 

tarıma açılması, yem ve diğer girdi fiyatlarının yüksek olması, sütte pazarlama 

konusunda problemler yaşanması ve yetiştiricilerin çoğunlukla hayvansal üretimi 

profesyonel olarak yapmaması gibi nedenlerle hayvan mevcudu ve hayvansal üretimde 

son yıllarda düşüşler olmuştur (Anonim 1999b). Nitekim, deneklerin sahip oldukları 



 55

hayvan varlıkları incelendiğinde de % 30,44’ünün hiç hayvanı olmadığı görülmektedir 

(Çizelge.6.7).   

 
 
Çizelge 6.7 Deneklerin sahip oldukları hayvan varlığına göre dağılımı 
 

Hayvan Varlığı Sayı % 
Var 48 69,56 
Yok 21 30,44 
Toplam 69 100,00 
 
 
 
6.1.5.4 Mekanizasyon düzeyi 

 
 
Tarımda makineleşme, gerek arazilerin daha verimli bir şekilde kullanılması gerekse 

üreticilere sosyal yaşama ayırabilecekleri daha çok zaman bırakması açısından tarımsal 

gelişmeye katkıda bulunan önemli etkenlerden birisidir. Ayrıca, mekanizasyon düzeyi, 

teknik gelişmenin önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Mekanizasyon düzeyi, 

genellikle makine varlığı ve özellikle de sahip olunan traktör sayısına göre belirlenir. Bu 

nedenle bu araştırmada, traktörün, tarımsal alet ve makineler içinde en önemli işlevi 

görmesi ve deneklerin sahip oldukları alet makine varlıklarının en uygun biçimde 

karşılaştırılabilmesi amacıyla sadece traktör varlığı incelenmiştir. Çizelge 6.8’de 

mekanizasyon düzeyi verilmiştir. 

 
 
Çizelge 6.8 Deneklerin traktör varlığı 
 

Traktör Varlığı   Sayı % 
Var   63 91,30 
Yok   6 8,70 
Toplam   69 100 
 
 
İncelenen işletmelerdeki deneklerin % 91,30’unun traktörünün olması sahip oldukları 

işletme arazisi genişliklerinin büyük olması ile açıklanabilir. 
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6.1.6 Gelir düzeyi 
 
 
Toplumu aileler, aileleri de bireyler oluşturmaktadır. Gelir, ailenin ve toplumun sosyo-

ekonomik özelliklerini belirleyen bir faktör olarak, bireyin toplumdaki konumunu ve 

davranış biçimini yönlendirici olmaktadır. Bireylerin tarımsal alanda ve tarım dışı 

alanlarda mevcut yenilikleri uygulamak veya benimsemek açısından risk alabilecek 

mali güce sahip olmaları gerekmektedir. Yani gelir düzeyi insanların risk alma ve 

yenilikleri benimseme özelliklerini de etkilemektedir. Rogers’in (1983) yapmış olduğu 

araştırmaya göre, tarımsal yenilikleri ilk uygulayan kimselerin zaman zaman zarar etme 

ya da ekonomik kayba uğrama riskini göze alabilmeleri açısından, yeterli zenginlikte 

olmalarının gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle araştırmada, deneklerin gelir 

düzeyinin tespit edilmesi amacıyla deneklere, “Köyünüzde yaşayanlar gelir durumuna 

göre yüksek, orta veya düşük gelirli olarak üç gruba ayrılsa siz hangi grupta yer 

alırsınız” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve alınan yanıtlarla Çizelge 6.9 hazırlanmıştır.   

 
 
Çizelge 6.9 Deneklerin gelir düzeyi 
 

Gelir Düzeyi   Sayı % 
Yüksek   31 44,93 
Orta   35 50,72 
Düşük   3 4,35 
Toplam   69 100 
 
 

Çizelge incelendiğinde, deneklerin büyük çoğunluğunun yüksek (44,93)  ve orta (50,72)  

gelir düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Düşük gelirli grupta yer alanların oldukça az 

olması anket yapılan deneklerin genellikle büyük işletme arazisi genişliğine sahip 

olmaları ile açıklanabilir.  

 
 
6.1.7 Deneklerin tarım dışı çalışmaları 
 
 

Tarımsal üretim faaliyetleri dışında herhangi bir gelir getirici faaliyette bulunmanın, 

toplam gelir miktarını artırması nedeniyle, üreticilerin sosyal ve ekonomik açıdan 
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yaşam koşullarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülerek, deneklere tarım dışı alanlarda 

çalışıp çalışmadıkları sorulmuş ve elde edilen veriler doğrultusunda çizelge 6.10 

hazırlanmıştır.   

 
 
Çizelge 6.10 Deneklerin tarım dışı alanlarda çalışma durumlarına göre dağılımı 
 

Deneklerin tarım dışı çalışma durumu  Sayı % 
Yok  51 73,91 
İşçi  7 10,15 
Memur  5 7,25 
Serbest  6 8,69 
Toplam  69 100 
 
 
Çizelge incelendiğinde, deneklerin büyük çoğunluğunun (% 73,91) tarım dışı herhangi 

bir işte çalışmadığı, % 10,15’inin işçilik yaptığı, % 7,25’i memur olduğu, % 8,69’unun 

ise serbest çalıştığı görülmektedir. Ayrıca deneklerden sadece ikisi (%2,89) tarım dışı 

hiçbir faaliyette bulunmamasına rağmen kira  gelirleri nedeniyle tarım dışı gelir elde 

etmektedir. 

 
 
6.1.8 Köyde yönetime katılma 
 
 
Kırsal topluluklarda daha yüksek sosyal statüye sahip bireyler toplum dışından gelen 

mesajlarla, toplumun diğer bireylerine göre daha doğrudan ve daha fazla karşılaşırlar 

(Rogers 1969). İçinde bulunduğu toplum tarafından sevilip sayılarak köy yönetimine 

seçilen bireyler yeniliklerin yayılması sürecinde önemli bir aracı olmalarına ek olarak 

kamu tarafından yürütülen çalışmalarda, kamu ile kırsal toplum arasında iletişim de 

kurmaktadırlar (Erel 1994). Bu nedenle araştırmada deneklerin köyde yönetime katılma 

ölçütüne göre dağılımını göstermek amacıyla Çizelge 6.11 hazırlanmıştır.  
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Çizelge 6.11 Deneklerin köyde yönetime katılma ölçütüne göre dağılımı 
 

Yönetime katılma durumu  Sayı % 
Muhtar  8 11,60 
Aza  9 13,04 
Yok  52 75,36 
Toplam  69 100 
 
 
Çizelge 6.11 incelendiğinde, deneklerden sadece %24,64’ünün köy yönetiminde görev 

alırken büyük çoğunluğunun (% 75,36) köy yönetimine hiç katılmadığı görülmektedir.  

 
 
6.2   Televizyon  ve  Radyoda    Yayınlanan    Tarım    Programlarının İzlenmesi ve 

Etkileri 

 
  
Aynı anda geniş kitleleri bilgilendiren kaynak olan kitle iletişim araçlarının tarımsal 

yayım açısından başlıca görevleri, yeni düşünce ve gelişmelerden haberdar olmayı 

sağlamak, gündem yaratmak, tarımsal yeniliklere ilgiyi artırmak ve daha fazla kişinin 

yayım çalışmalarına katılımını sağlamaktır. Ayrıca, kitle iletişim araçlarıyla verilen 

bilgilerin kolay öğrenilebilir olması, kısa içerikli hazırlanması, sık sık tekrarlanması ve 

kolayca hatırlanacak özellikte olması bu bilgilerin çiftçiler tarafından uygulanma 

oranını artırmaktadır (Oakley and Garforth 1985). Radyo ve televizyon yayınlarının 

geniş bir topluma görsel ve işitsel olarak eş zamanlı ulaşabilme özelliği ve okuma 

yazma koşulunu gerektirmemesi, bu araçlarla yapılan eğitim ve öğrenimi etkili ve 

yararlı duruma getirmektedir (Aziz 1982). 

 
 

Tarımsal yayımda televizyonun önemine ilişkin olarak ülkemiz koşullarına dayalı 

gerekçeler aşağıda sunulmaktadır: 

 
 

a) Türkiye’de kamu tarımsal yayımının hizmet götürmesi beklenen 4 milyonu aşkın 

tarım işletmesi vardır. İşletmelerin sayısal çokluğu yanında, ulaşımı kolay olmayan ve 

altyapısı yetersiz bir topografyaya dağılmış bulunmaları da tümüne yüzyüze 
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yöntemlerle yayım mesajlarının iletimini zorlaştırmaktadır. Televizyon ise bu kitleye 

hızla erişebilme olanağına sahiptir. 

 
 
b) Kamu harcamalarında kısıtlama eğilimi giderek artmaktadır. Bütçede daralma kamu 

tarımsal yayımcılarını giderek daha fazla ofislerine bağlamakta ve mesajların çiftçilere 

iletimini iyice sınırlamaktadır. Oysa, televizyon erişilen kişi başına en ucuz iletişim 

sağlayarak bütçe daralması ortamında en ekonomik seçenek olmaktadır. Öte yandan 

televizyonun da bütçe kısıtlamalarından etkilendiği düşünülse bile televizyon 

bünyesinde harcamaların kısıtlanması doğrudan daha az insana ulaşılması anlamına 

gelmeyecektir. 

 
 
c) Hedef kitlenin genişliği ve bütçe kısıtları nedeniyle kamu tarımsal yayımı tarımla 

uğraşanların tümüne erişemeyince hizmeti daha sınırlı sayıda çiftçiye yöneltmekte ve 

bazı kesimler ihmal edilmektedir. Tarımsal üretimin artması öncelikli amaç olarak kabul 

edildiği için erişilen çiftçiler, küçük üreticilerden daha çok göreli olarak üretim 

potansiyeli yüksek olanlardır. Tarıma katkıları büyük önem taşıyan kadınlar da sosyal 

nedenlere dayalı gerekçelerle kamu tarımsal yayımının büyük ölçüde dışında 

bırakılmaktadır. Kamu televizyonu ise mesajlarını ayırımsız ve adil olarak hedef kitleye 

sunmaktadır. 

 
 
d) Büyük bir tarım ülkesi olan Türkiye’de kamu tarımsal yayımında kaçınılmaz olarak 

çok sayıda yayım elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle çiftçiye sunulacak 

mesaj kalitesi ve standardı geniş bir coğrafyada çok sayıda insanı kapsayan çok yoğun 

bir hizmet içi eğitim ve düzenli bilgi alışverişini zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda 

artarak yaşanan bütçe sınırlılıkları, mesaj kalitesi ve standardı alanında var olan 

sorunları artırmaktadır. Oysa kamu televizyonu uzman görüşüne dayalı denetimli 

standart mesajlar sunmaktadır. 

 
 
e) Türkiye’de büyük kent yaşamı ile kırsal yaşam arasında uçurum henüz 

kapatılmamıştır. Kamu yayım elemanlarının önemli bir bölümü küçük yerleşim 

birimlerinde kendilerini geliştirecek olanaklardan yoksun bir anlamda izole bir yaşam 
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sürdürmektedirler. Bu durumun iş yaşamını etkilememesi düşünülemez. Oysa kamu 

televizyonu çalışanları için bu olumsuzluk söz konusu değildir (Taluğ 2000). 

 
 
Daha önce değinildiği gibi bu araştırmanın amacı, önemli kitle iletişim araçlarından 

televizyon ve radyoda yayınlanan tarım programlarının çiftçiler tarafından izlenme ve 

dinlenme durumu ile bu programlarda anlatılan tarımsal konuların uygulanmasını ortaya 

koymaktır. Tarımsal yayımın en önemli işlevinden biri de tarımsal üretim tekniklerinin 

çiftçilere en hızlı ve anlaşılır şekilde iletilerek bu tekniklerin çiftçiler tarafından 

algılanmasının ve kendi işlerinde uygulanmasının sağlanması daha sonra da 

öğrenilenlerin tarımsal üretimde sürekli kullanılmasının sağlanmasıdır. Ancak, yapılan 

araştırmalar, yeni tekniklerin benimsenme oranı ve sürecinin bazı faktörlerden 

etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle araştırmanın 6.2 ve 6.3 bölümünde sosyo-

ekonomik faktörlerden yaş, eğitim düzeyi, işletme arazisi genişliği ile deneklerin 

televizyon ve radyoda yayınlanan tarım programlarını izleme eğilimleri ve öğrendikleri 

konuları uygulama durumları arasında ilişki olup olmadığı irdelenmektedir.  

 
 
6.2.1 Televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme ve etkileri 
 
 
6.2.1.1 Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programını izleme sıklıkları 
 
 

Araştırma bölgesinde televizyonu olmayan denek bulunmamakla beraber denekler, 

televizyonu % 98 oranında evlerinde izlemektedirler. Ancak yapılan araştırmanın 

amacına yönelik olarak, önemli olan deneklerin televizyon izlemelerinden çok 

televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleyip izlemediklerinin belirlenmesidir. 

Bu nedenle deneklere televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme sıklıkları 

sorulmuş ve elde edilen verile doğrultusunda çizelge 6.12 oluşturulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 61

Çizelge 6.12 Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programını izleme sıklıkları 
 
Sıklık Sayı % 
Sürekli 32 46,40 
Denk geldikçe 29 42,00 
Hiç izlemiyorum 8  11,60 
Toplam 69               100,00 
 
 
Deneklerin % 46,40’ı televizyonda yayınlanan tarım programlarını sürekli, % 42’si 

denk geldikçe izlemektedir. İzlemeyenlerin oranı ise % 11,60 olarak tespit edilmiştir. 

Yapılmış olan diğer araştırmalarda da tarım programlarının izlenme oranı bu 

araştırmada olduğu gibi yüksek çıkmıştır. Örneğin, Amasya ili merkez ilçede kırsal 

alanda yapılan bir araştırmada deneklerin % 88,24’ünün, Ankara’nın Sincan ilçesi 

köylerinde yapılan başka bir araştırmada  % 68’inin, Polatlı ilçesi köylerinde yapılan bir 

araştırmada ise tamamının televizyonda yayınlanan tarım programlarını   izlediği tespit 

edilmiştir. Bu da deneklerin, tarım programlarına ilgilerinin yüksek olduğunu ve tarımla 

ilgili yeni bilgileri öğrenmeye hevesli olduklarını göstermektedir. 

 

 
6.2.1.1.1 Deneklerin eğitim durumlarına göre televizyonda yayınlanan tarım 

programını izleme sıklıkları 

 
 
İnsanların verdikleri kararlar ve yaptıkları işlerde önemli rol oynayan eğitim düzeyi, 

kırsal toplumların sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayan önemli bir etkendir. 

Bu nedenle deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme sıklıklarının 

yanı sıra, eğitim durumlarının tarım programlarını izleme sıklığı üzerinde etkili  

olabileceği varsayılarak çizelge 6.13 hazırlanmıştır.  
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Çizelge 6.13 Deneklerin eğitim durumlarına göre televizyonda yayınlanan tarım  
programını izleme sıklığı 

 

Sıklık   
Eğitim durumu Sürekli Denk geldikçe Hiç 

izlemiyorum Toplam 

Sayı 1    1Okur yazar 
değil %                         3,1    1,45

Sayı 22 19 6 47İlkokul 
% 68,8 65,5 75,0 68,11

Sayı 4 8 1 13Orta
 % 12,5 27,6 12,5 18,84

Sayı 3 1 1 5Lise
 % 9,4 3,4 12,5 7,25

Sayı 2 1  3Üniversite
 % 6,2 3,4  4,35

Sayı 32 29 8 69Toplam
 % 100,0 100,0 100,0 100,0

khi-kare 5,024 S. D. : 8 χ2 : 13,362  
 
 
Deneklerin eğitim durumuna göre televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme 

sıklığının karşılaştırılması amacıyla yapılan khi-kare, eğitim durumu ile tarım 

programlarını izleme sıklığı arasında istatistiki olarak ilişki olmadığı belirlenmiştir  (% 

90 güven aralığında).  

 
 
Televizyonda yayınlanan tarım programları her eğitim seviyesinden insanın 

anlayabileceği, basit bir dille hazırlanmaktadır. Bu programlarda, her eğitim seviyesinde 

çiftçinin ihtiyaç duyabileceği bilgiler aktarılmaktadır. Nitekim bu araştırmada da eğitim 

durumuna göre televizyonda yayınlanan tarım programlarının izleme oranlarında 

yoğunlaşmış değil tesadüfi bir dağılım bulunduğu tespit edilmiştir. TRT tarafından 

yapılmış olan birçok araştırmada da, eğitim durumu ile televizyonda yayınlanan tarım 

programlarını izleme sıklığı arasındaki ilişki açısından birbirinden farklı sonuçların elde 

edilmiş olması, eğitim durumuna göre televizyonda yayınlanan tarım programlarının 

izleme oranlarında tesadüfi bir dağılım bulunduğunu doğrulamaktadır (Anonim 

2000c,d). 
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6.2.1.1.2  Deneklerin yaşlarına göre televizyonda yayınlanan tarım programlarını 

izleme sıklıkları 

 
  
Deneklerin yaşlarının televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme sıklıkları 

üzerinde etkili olabileceği varsayılarak, deneklere tarım programlarını izleme sıklıkları 

sorulmuş  ve elde edilen bulgular çizelge 6.14’de verilmiştir. 

 
 
Çizelge 6.14  Deneklerin yaşlarına göre televizyonda yayınlanan tarım programlarını 

izleme sıklıkları  
 

Sıklık 
Yaş Sürekli Denk geldikçe Hiç 

izlemiyorum 

Toplam
 

Sayı 15 11 4 3025-45 %              46,9  37,9     50,0 43,5
Sayı 14 16 3 3346-65 % 43,7 55,2 37,5 47,8
Sayı 3 2 1 666- % 9,4 6,9 12,5 8,7
Sayı 32 29 8 69Toplam % 100,0 100,0 100,0 100,0

khi-kare 1,243 S. D. : 4 χ2 : 7,779  
   
 
Televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme sıklığı ile yaş grupları arasında bir 

ilişkinin olup olmadığını belirmemek amacıyla yapılan khi-kare testinde, % 90 güven 

aralığında, istatistiki bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. TRT tarafından yapılmış olan 

araştırmalarda da, deneklerin yaşı ile televizyonda yayınlanan tarım programlarını 

izleme sıklığı arasındaki ilişki açısından birbirinden farklı sonuçların elde edilmiş 

olması, deneklerin yaşlarına göre televizyonda yayınlanan tarım programlarının izleme 

oranlarında tesadüfi bir dağılım bulunduğunu doğrulamaktadır (Anonim 1994a,b). Bu 

durum, tarım programlarının her yaştan çiftçinin anlayacağı şekilde yapılması ve yeni 

tarımsal bilgilerin her yaş grubu tarafından takip edilmek istenmesi ile açıklanabilir.   
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6.2.1.1.3 Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre televizyonda yayınlanan tarım 

programlarını izleme sıklıkları 

 
 

Deneklerin sahip oldukları işletme arazisi genişliğinin televizyonda yayınlanan tarım 

programlarını izlemelerinde etkili olabileceği varsayılarak çizelge 6.16 hazırlanmış 

ancak aradaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan khi-kare testinde sahip olunan 

işletme arazisi genişliği ile tarım programlarını izleme sıklığı arasında istatistiki bir 

ilişki olmadığı (% 90 güven aralığında) ve iki değişken arasında tesadüfi bir dağılım 

bulunduğu tespit edilmiştir (Çizelge 6.15). 

 
 
Çizelge 6.15  Deneklerin işletme arazisine göre televizyonda yayınlanan tarım   

programlarını izleme sıklıkları 
 

Sıklık 

İşletme arazisi genişliği 
Sürekli Denk geldikçe Hiç 

izlemiyorum 

Toplam 

Sayı 3 6 1 101-50
% 9,4 20,7 12,5 14,5

Sayı 6 7 1 1451-100
% 18,7 24,1 12,5 20,3

Sayı 14 10 4 28101-250
% 43,8 34,5 50,0 40,6

Sayı 9 6 2 17251-500
% 28,1 20,7 25,0 24,6

Sayı 32 29 8 69Toplam 
% 100,0 100,0 100,0 100,0

khi-kare 2,719 S. D. : 6 χ2 : 10,645 
 
 

6.2.1.2 Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarından en çok 

öğrendikleri ana konular 

 
 
Televizyonda yayınlanan tarım programları gübreleme, sulama, çapalama,zirai 

mücadele, hayvancılık, kooperatifçilik ve pazarlama gibi tarımsal faaliyetlere yönelik 
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temel konulara ayrılarak deneklerin tarım programlarından en çok hangi konuları 

öğrendikleri araştırılmıştır (Çizelge 6.16).   

 
 
Çizelge 6.16  Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarından en çok 

öğrendikleri ana konular 
 

Öğrendikleri konular Sayı % 
Her hangi bir konu 
öğrenmedim 

19 31,15 

Gübreleme 10  16,39 
Sulama 9 14,75 
Zirai mücadele 8 13,11 
Çapalama, tekleme 5 8,20 
Hayvancılık 6  9,84 
Ürünlerin satılması, 
pazarlama, kooperatifçilik 4 6,56 
Toplam 61* 100,00 

* Sadece tarım programını izleyenler dikkate alınmıştır.  
 
 
Çizelgeye göre, tarım programlarını izleyen deneklerin % 31,15’i bu programlardan 

herhangi bir şey öğrenmezken, herhangi bir konuyu öğrendiğini belirten deneklerin 

oranı % 68,85’dir.Ayrıca bu deneklerin çoğunlukla gübreleme, sulama ve zirai 

mücadele konularını öğrendiği görülmektedir.   

 
 
Aziz (1982), Ceylan (1988), Güven (1994) ve Özüdoğru (2001) tarafından yapılan farklı 

araştırmalarda da, televizyondaki tarımsal programları izleyen üreticilerin 

çoğunluğunun bu programlardan yeni bir tarım tekniğini öğrendiği tespit edilmiştir. 

 

 

6.2.1.3 Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarında öğrendikleri 

konuları uygulama durumu 

 
 
Televizyonda yayınlanan tarım programlarında öğrenilen konuların yanı sıra, bu 

konuların üreticiler tarafından işletmelerinde uygulanıp uygulanmadığı da, tarım 
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programlarının üreticiler üzerindeki etkilerinin değerlendirilebilmesi açısından oldukça 

önemlidir. 

 
 
Çizelge 6.17  Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuları uygulama durumu 
 

Uygulama durumu Sayı % 

Uygulayanlar 27    64,29 

Uygulamayanlar 15 35,71 

Toplam 42 100 

 
 

Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları 

uygulayıp uygulamadıklarını ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan çizelge 6.17 

incelendiğinde, % 64,29’unun öğrendikleri konuları uyguladıkları, % 35,71’inin ise   

uygulamadıkları görülmektedir. Polatlı ilçesinde Özüdoğru (2001) tarafından yapılan bir 

araştırmada da,  televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları 

uygulayan üreticilerin oranı  % 61 olarak tespit edilmiştir. 

 
 
Ancak, Rogers (1969), yeniliklerin duyurulması ve bireylerin duyduklarıyla 

ilgilenmelerinde kitle iletişim araçlarının özellikle de radyo ve televizyonun birinci 

derecede rol oynadığını komşu, arkadaş ve kamu kuruluşlarının ise daha alt sıralarda 

etkili olduğunu buna karşılık yeniliklerin benimsenmesi ve uygulanmasında komşular 

ve arkadaş kümeleriyle kamu kuruluşlarının ön sıralarda yer aldığını, radyo ve 

televizyonun etkisinin ise çok az olduğunu belirtmektedir. Aziz (1982) ve Ceylan 

(1988) tarafından yapılan farklı araştırmalarda da, televizyondan öğrendikleri yeni tarım 

tekniklerini uygulayan üreticilerin oranının uygulamayanlara göre daha düşük olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlar da Rogers’ın geliştirdiği modeli desteklemektedir. 
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Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bu farklılıklar, ekonomik nedenler, girdi fiyatları, 

çiftçilerin riske karşı tutumları, programa olan güven veya güvensizlik gibi çeşitli 

nedenlere bağlanabilir.     

 

 
6.2.1.3.1 Deneklerin eğitim durumuna göre televizyonda yayınlanan tarım 

programlarından öğrendikleri konuları uygulama durumu  

 
 
Kırsal alanda teknoloji kullanımı etkileyen en önemli faktörlerden birisi eğitim 

düzeyidir. Eğitim düzeyi yüksek olan üreticiler, eğitim düzeyi düşük veya eğitimsiz 

olanlara göre, yeni ve modern teknolojilere daha fazla yönelmekte, işletmelerinde 

uygulamak için daha fazla istek duymaktadır, teknolojinin kullanımına ilişkin teknik 

konuları daha kolay anlayabilmekte ve bunların kullanımı sonucu kendilerine 

sağlayabileceği faydaları daha rahat kavrayabilmektedirler (Cinemre vd. 1996). Bu 

nedenle, deneklerin tarım programlarından öğrendikleri konuları uygulayıp 

uygulamamaları ile eğitim durumları arasındaki ilişki incelenmiş ve Çizelge 6.18 

hazırlanmıştır. 

 
 
Çizelge 6.18  Deneklerin eğitim durumuna göre televizyonda yayınlanan tarım 

programlarından öğrendikleri konuları uygulama durumu  
 

Uygulama durumu 

Eğitim durumu  Uygulayanlar Uygulamayanlar 

Toplam 

Sayı 13 14 27İlk
% 48,1 93,3 64,3

Sayı 10  10Orta
% 37,0  23,8

Sayı 4  4Lise
% 14,8  9,5

Sayı 1 1Üniversite
  % 6,7 2,4

Sayı 27 15 42
Toplam % 100,0 100,0 100,0

khi-kare 12,640 S.D 3 χ2 6,251  
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Deneklerin eğitim durumu ile televizyonda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendikleri konuları uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan khi-kare testinde, bu iki değişken arasında istatistiki açıdan 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (% 90 güven aralığında). Deneklerin eğitim 

seviyesi arttıkça televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları 

uygulama durumu artmaktadır.   

 
 
Saleem (1984) ve Özüdoğru (2001) tarafından yapılan araştırmalarda da, üreticilerin 

televizyondaki tarımsal programlardan öğrendiklerini uygulama durumu ile eğitim 

seviyesi arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

 
 
Rogers (1969), yeniliklerin benimsenmesiyle ilgili araştırmasında benimseme sürecini 

daha kısa zamanda tamamlayan çiftçilerin daha eğitimli kişiler olduğunu belirtmektedir.    

 

 

6.2.1.3.2 Deneklerin yaşlarına göre televizyonda yayınlanan tarım 

programlarından öğrendikleri konuları uygulama durumu  

 
 
Üreticilerin bireysel özelliklerinin, yeni bir teknolojinin veya tarım tekniğinin 

uygulanması üzerinde etkili olabileceği düşünülerek, deneklerin yaşları ile tarım 

programlarından öğrendikleri konuları uygulama durumları arasında ki ilişkiyi 

inceleyebilmek amacıyla tarım programlarından öğrendikleri konuları uygulayan ve 

uygulamayan denekler yaş gruplarına ayrılarak çizelge 6.19 hazırlanmıştır.     
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Çizelge 6.19   Deneklerin yaşlarına göre televizyonda yayınlanan tarım programlarından 
öğrendikleri konuları uygulama durumu  

 

Uygulama durumu 
 

Yaş 
Uygulayanlar Uygulamayanlar 

Toplam 

Sayı 9 8 1725-45 
 % 33,3 53,3 40,5

Sayı 17 6 2346-65 
 % 63,0 40,0 54,8

Sayı 1 1 266- 
 % 3,7 6,7 4,8

Sayı 27 15 42Toplam 
 % 100,0 100,0 100,0
khi-kare 2,059 SD 2 χ2 4,605  
 
 
Deneklerin yaşı ile televizyonda yayınlanan tarım programlarındaki konulardan 

öğrendiklerini uygulama oranı arasında istatistiki bir ilişki olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla yapılan khi-kare testinde, bu iki değişken arasında istatistiki açıdan anlamlı bir 

ilişki olmadığı belirlenmiştir (% 90 güven aralığında).  

 
 
Gürgen ve Özçatalbaş (1998), yeniliklerin benimsenmesi ile yaş arasında kesin bir ilişki 

görülmediğini belirtmişlerdir. Ancak Gameel (1995), Sudanda uygulanan Gala-Ennahal 

programını inceleyerek Sudanlı çiftçiler ve Eritreli göçmenlerin yenilikleri benimseme 

oranını araştırarak, yaş ile yeniliklerin benimsenmesi arasında istatistiki açıdan olumlu 

bir ilişki bulunduğunu saptamıştır. Görüldüğü üzere tarım programlarının uygulanması 

ve yaş arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmalarda değişik sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

 
 
6.2.1.3.3 Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre televizyonda yayınlanan tarım 

programlarından öğrendikleri konuları uygulama durumu  

 
 
Üreticilerin sahip oldukları işletme arazisi genişliği ile yeni teknolojilerin veya tarım 

tekniklerinin benimsenmelerinin ilişkili olabileceği, işletme büyüklüğü arttıkça yeni 

tekniklerin kullanılması ile elde edilecek toplam faydanın da artacağı varsayılarak 

deneklerin işletme arazisi ile tarım programlarını uygulama durumları arasındaki ilişki 
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incelenmiş (çizelge 6.20) ancak bu iki değişken arasında istatistiki açıdan anlamlı bir 

ilişki olmadığı tespit edilmiştir (% 90 güven aralığında). 

  
 
Çizelge 6.20   Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre televizyonda yayınlanan tarım 

programlarından öğrendikleri konuları uygulama durumu  
 

Uygulama durumu 
 
 

Toplam 

İşletme arazisi genişliği
Uygulayan Uygulamayan 

Sayı 2 4 61-50 
% 7,4 26,7 14,3

Sayı 9 2 1151-100 
% 33,3 13,3 26,2

Sayı 14 7 21101-250 
% 51,9 46,7 50,0

Sayı 2 2 4251-500 
% 7,4 13,3 9,5

Sayı 27 15 42Toplam 
% 100,0 100,0 100,0

khi-kare 4,384 S.D 3 χ2 6,251  

 
 
Salem (1984), Irak’ta yaptığı araştırmada üreticilerin televizyondaki tarımsal 

programlardan yararlanma ile işletme arazisi genişliği arasında istatistiki açıdan bir 

ilişki olduğunu tespit etmiştir. Ceylan (1988), televizyondaki tarım programlarında 

anlatılan tarımsal bilgilerin uygulanması ile arazi genişliği arasında bir ilişki olduğunu 

bulmuştur.  

 
 
Araştırma sonuçlarının yapılan diğer araştırmalardan farklı olması, araştırma 

bölgesindeki deneklerin, sahip oldukları arazi genişliği bakımından genellikle benzer 

özellik göstermeleri ve tarım programlarından öğrenilen konuların uygulama 

durumunun denekler arasında farklılık gösteren diğer sosyo-ekonomik özelliklere  bağlı 

olabileceği ile açıklanabilir. 
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6.2.1.4  Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarını izledikten sonra 

kendi işlerinde uyguladıkları konular 

 
 
Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konulardan 

hangilerini daha fazla uyguladıklarını belirlemek amacıyla yapılan incelemede, en çok 

öğrenilen konuların (Çizelge 6.16) denekler tarafından en çok uygulanan konular 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 6.21).  En çok uygulanan bu konular sırasıyla gübreleme, 

sulama ve zirai mücadeledir. Bunların uygulanma oranlarının daha yüksek olması, bu 

konuların verim üzerinde doğrudan etkili olması ve Polatlı’da son yıllarda yeni sulama 

tekniklerinin denenmesi ile açıklanabilir. Ayrıca hayvancılık konusun öğrenilenlerin 

uygulanmasının az olmasının nedeni her işletmede hayvansal üretim yapılmamasıdır.   

 

 
Çizelge 6.21   Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarını izledikten sonra 

kendi işlerinde uyguladıkları konular 
 

Konular Sayı % 
Uygulamadım 34 55,73 
Gübreleme 8 13,11 
Sulama 6 9,84 
Zirai mücadele 5 8,20 
Çapalama, tekleme 3 4,92 
Hayvancılık 3 4,92 
Ürünlerin satılması, pazarlama, 
kooperatifçilik 2 3,28 
Toplam 61 100 
 
 
 
6.2.1.5 Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarında daha çok yer 

almasını istedikleri konular 

 
 
Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarında izledikleri konuların yanı sıra 

daha çok yer almasını istedikleri konuların neler olduğu sorulmuş ve elde edilen bilgiler 

doğrultusunda çizelge 6.22 hazırlanmıştır.  
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Çizelge 6.22  Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarında daha çok yer 
almasını istedikleri konular 

 

Konular Sayı % 
İzlemiyor (yorum yapmadı) 8 11,59 
Zirai krediler 14 20,30 
Hayvancılık 11 15,94 
Gübreleme 11 15,94 
Zirai mücadele 9 13,04 
Sulama 8 11,59 
Ürünlerin satılması pazarlama 
kooperatifçilik 7 10,15 
El sanatları 1 1,45 
TOPLAM 69 100 
 
 
Televizyonda yayınlanan tarım programlarında verilen konulardan farklı olarak, bu 

programlarda, deneklerin % 20,30’u zirai kredilere, %1,45’i ise el sanatları konusuna 

yer verilmesi gerektiğini ve bu konuların verilen programlarda yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu nedenle, özellikle, üretimi ve verimliliği artıracak olan düşük geri 

ödemeli zirai kredilere yer verilecek programların hazırlanmasını yüksek oranda 

istemektedirler. Ayrıca deneklerin hayvancılıkla ilgili kendi bilgileri dışında yeni 

bilgilere ihtiyaç duydukları ve işletmelerinde hayvan bulundurmayan deneklerin de 

hayvansal üretimle ilgili bilgi sahibi olmak istedikleri tespit edilmiştir.  

 
 
6.2.1.6 Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da 

telefon ile katılma durumu 

 
 
Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da telefon ile 

katılma durumu Çizelge 6.23’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 6.23 Deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da 
telefon ile katılma durumu 

 

Katılma durumu Sayı % 
Katıldım 5 8,20 
Katılmadım 56 91,80 
Toplam 61 100 
 
 

Araştırma bölgesindeki deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarına mektup 

veya telefon ile katılıp katılmadıkları araştırılmış ve deneklerin  % 8,20’sinin katıldığı, 

% 91,80’inin ise katılmadığı belirlenmiştir. Çizelgede yer almamakla birlikte, 

televizyonda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da telefonla katılan denekler 

25-45 yaş grubu arasında olup, ilk okul ve lise mezunlarıdır.  Ayrıca deneklerle yapılan 

görüşmelerden elde edilen bilgiler,  tarım programlarına telefon veya mektup ile katılma 

oranının çok düşük olmasının nedeninin deneklerin programın telefon numaralarını ve 

mektup yollayacakları adresi bilmemeleri ve bilseler dahi yazdıkları mektupta 

kendilerini yeterince ifade edemeyeceklerini düşünmeleri olduğunu göstermiştir.  

 
 
6.2.2 Radyoda yayınlanan tarım programlarını izleme ve etkileri 
 
 
Anket yapıldığı dönemde radyoda yayınlanan tek tarım programı olan “Günaydın” 

programının hedef kitlesi çiftçi ve köylülerdir. Programda, tarım ve tarıma yönelik 

konulara, tarım alanındaki gelişen son teknolojilere, çiftçilerin üretim sürecinde 

karşılaşmakta oldukları sorunlara yönelik çözüm önerilerine, kırsal alanda yaşayanların 

ekonomik hayata katılımı ve kültürel gelişimlerini sağlayıcı bilgilere yer verilmektedir. 

 
 
Radyo, her ortamda dinlenebilmesi, alıcı kitlesinin genişliği, mesajları hızla iletebilme 

özelliğinin olması ile diğer kitle iletişim araçlarına göre üstündür. 
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6.2.2.1 Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme sıklıkları 

 
 
Deneklerin tamamının radyosu vardır ve % 91’i radyoyu evlerinde dinlerken, % 6’sı 

tarlada, % 3’ü arabada dinlemektedirler. Ancak yapılan araştırmanın amacına yönelik 

olarak, önemli olan deneklerin radyo dinleyip dinlemedikleri değil, radyoda yayınlanan 

tarım programlarını dinleyip dinlemediklerinin belirlenmesidir. Bu nedenle deneklere 

radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme sıklıkları sorulmuş ve elde edilen 

veriler doğrultusunda çizelge 6.24 oluşturulmuştur. 

 
 
Çizelge 6.24 Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme sıklıkları 
 

Sıklık Sayı % 

Sürekli 21 30,43 

Denk geldikçe 20 28,99 

Dinlemiyor 28 40,58 
TOPLAM 69 100 
 
 
Araştırma bölgesindeki deneklerin % 30,43’ünün radyoda yayınlanan tarım 

programlarını sürekli dinlediği, % 28,99’unun denk geldikçe dinlediği tespit edilmiştir. 

Deneklerin % 40,58’i radyoda yayınlanan tarım programlarını dinlememektedir.  

 
 
Geray (1969) tarafından Ankara’nın altı köyünde yapılan araştırmada köy 

programlarının dinlenme oranı % 12,9, DPT tarafından yapılan Türk Köyünde 

Modernleşme Eğilimleri adlı araştırmada % 12,6, Alican (1975) tarafından Konya ve 

Ankara’nın köylerinde yapılan araştırmada % 12,1 olarak tespit edilmiştir. Bu 

araştırmalardan farklı olarak, Özgen (1982) Çukurova’nın köylerinde yaptığı 

araştırmada köy programlarının dinlenme oranını % 78,3, Şimşek (1995) Amasya ili 

merkez ilçe kırsal alanda yaptığı araştırmasında  % 44,71 oalark tespit etmiştir. Ayrıca 

Ocakbaşı Tarla Dönüşü programının en çok dinlenilen köy programı olduğunu, 
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Günaydın, Köye Haberler Bülteni, Köy Odası programlarının da köylüler tarafından 

dinlendiğini belirlemiştir.   

 
 
Programların dinlenirliği; kırsal kesim insanını birinci derecede ilgilendiren, duyduğu 

gereksinimleri dile getiren ve buna çözüm yolları gösteren programlar hazırlanmasıyla 

yakından ilgilidir. Nitekim 1974-1975 yıllarında Urfa ilinde uygulanmasına başlanan 

toprak reformu üstüne iki ay, gün aşırı açıklayıcı köy programları hazırlandığında 

Ankara Radyosuna konu ile ilgili gelen mektup sayısı çok artmıştır (Özgen 1977).  

 
 
6.2.2.1.1  Deneklerin eğitim durumuna göre radyoda yayınlanan tarım 

programlarını dinleme sıklıkları 

 
 
Araştırmanın bu bölümünde, deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarını 

dinleme sıklıklarının yanı sıra, eğitim durumlarının da tarım programlarını dinleme 

sıklığı üzerinde etkili olabileceği varsayılarak deneklerin eğitim düzeyi ile radyodan 

tarımsal programları dinlemesi arasındaki ilişki incelenmiş ve buna bağlı olarak çizelge 

6.25 oluşturulmuştur.  
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Çizelge 6.25  Deneklerin eğitim durumuna göre radyoda yayınlanan tarım programlarını       
dinleme sıklığı 

 
 

İzleme sıklığı  
 

Eğitim durumu 
Sürekli  Denk geldikçe Dinlemiyor 

Toplam 

Sayı 1 1Okur yazar 
değil % 3,6 1,45

Sayı 12 12 23 47İlk
% 57,1 60,0 82,1 68,11

Sayı 6 5 2 13Orta
% 28,6 25,0 7,1 18,84

Sayı 2 2 1 5Lise
% 9,5 10,0 3,6 7,25

Sayı 1 1 1 3Üniversite
% 4,8 5,0 3,6 4,35

Sayı 21 20 28 69Toplam 
% 100,0 100,0 100,0 100,0

khi-kare 7,278 S. D. : 8 χ2 : 13,362  

 
 
Deneklerin eğitim durumuna göre radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme 

sıklığının karşılaştırılması amacıyla yapılan khi-kare testi sonucu, bu iki değişken 

arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir (% 90 güven aralığında). Radyoda yayınlanan 

tarım programlarının dinleme oranlarında tesadüfi bir dağılım bulunduğu tespit 

edilmiştir.  

 

 

Radyoda yayınlanan tarım programları her eğitim seviyesinden insanın anlayabileceği, 

basit bir dille hazırlanmaktadır. Günümüzde çiftçiler hangi eğitim seviyesinde olurlarsa 

olsunlar, tarımla ilgili yeni bilgiler öğrenmek istemektedirler. Ayrıca radyo ev haricinde 

tarlada, arabada, vb. gibi yerlerde çiftçiler tarafından dinlenebilmektedir. Her ortamda 

dinlenebilme olanağı olan radyodaki tarım programlarının dinlenme oranı ile eğitim 

seviyesi arasında bir ilişki olmaması doğaldır.     
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6.2.2.1.2 Deneklerin yaşlarına göre radyoda yayınlanan tarım programlarını 

dinleme sıklığı 

 
 
Deneklerin yaşlarının radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme sıklıkları 

üzerinde etkili olabileceği varsayılarak, deneklere tarım programlarını dinleme sıklıkları 

sorulmuş  ve elde edilen bulgular çizelge 6.26’da verilmiştir. 

 
 
Çizelge 6.26 Deneklerin yaşlarına göre radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme 

sıklığı 
 

Sıklık 
 
 

Yaş 

Sürekli Denk geldikçe Dinlemiyor 

Toplam 
 

Sayı 12 9 9 3025-45 
 % 57,1 45,0 32,1 43,5

Sayı 9 9 15 3346-65 
 % 42,9 45,0 53,6 47,8

Sayı 2 4 666- 
 % 10,0 14,3 8,7

Sayı 21 20 28 69 
Toplam % 100,0 100,0 100,0 100,0

khi-kare 4,946 S. D. : 4 χ2 : 7,779  

 
 
Deneklerin yaşlarına göre radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme sıklığının 

karşılaştırılması amacıyla yapılan khi-kare testi sonucu, yaş ile tarım programlarını 

dinleme sıklığı arasında istatistiki bir ilişki olmadığını ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarının dinleme oranlarında tesadüfi bir dağılım bulunduğunu göstermiştir (% 

90 güven aralığında).  

 
 
Tarım programları her yaştan çiftçinin anlayacağı şekilde yapılmaktadır. Bu yüzden 

dinleme oranlarında yoğunlaşmış bir dağılım bulunmamaktadır. Farah (2004) yılında 

Sudan’ın Khartum bölgesinde yaptığı araştırmasında, khi-kare testi sonucunda yaş ile 

radyoda yayınlanan tarım programlarını dinlenmesi arasında istatistiki bir ilişki 

olduğunu, radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleyenlerin dinlemeyenlere oranla 
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daha genç olduğu sonucuna varmıştır. Bu araştırma ile farklı sonuçlar ortaya çıkmasının 

nedeni her iki araştırma bölgesinin sosyo-ekonomik özelliklerinin ve yayınlanan tarım 

programlarının çok farklı olmasıdır.  

 
 
6.2.2.1.3 Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre radyoda yayınlanan tarım 

programlarını dinleme sıklığı 

 
 
Deneklerin sahip oldukları işletme arazisi genişliğinin radyoda yayınlanan tarım 

programlarını izlemelerinde etkili olabileceği varsayılarak çizelge 6.27 hazırlanmıştır. 

 
 
Çizelge 6.27 Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre radyoda yayınlanan tarım 

programlarını dinleme sıklığı 
 

Sıklık 
İşletme arazisi genişliği Sürekli Denk geldikçe Dinlemiyor 

Toplam 
 

Sayı 3 5 2 101-50
% 14,3 25,0 7,1 14,5

Sayı 4 7 3 1451-100
% 19,0 35,0 10,7 20,3

Sayı 11 6 11 28101-250
% 52,4 30,0 39,3 40,6

Sayı 3 2 12 17251-500
% 14,3 10,0 42,9 24,6

Sayı 21 20 28 69Toplam 
% 100,0 100,0 100,0 100,0

khi-kare 13,691 S. D. : 6 χ2 : 10,645  

 
 
Deneklerin işletme arazisi genişliği ile radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme 

sıklıkları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan khi-kare 

testinde, bu iki değişken arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (% 90 güven aralığında). Geniş arazilere sahip olan deneklerin radyoda 

yayınlanan tarım programlarını dinleme oranı, daha küçük işletme arazisine sahip 

olanlara göre daha düşüktür. Sürekli dinleme oranı 251-500 da işletme arazisi 

genişliğinde azalmaktadır. Bunun nedeni, büyük işletme arazisi genişliklerinde 
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deneklerin zaman bulamadıklarından radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme 

oranlarının düşmesi, bazı büyük işletme sahiplerinin başka bir işte çalıştıkları için 

radyoda yayınlanan tarım programlarını dinlememeleri olarak gösterilebilir. Ayrıca bazı 

işletmelerde teknik eleman bulunduğu için denekler bilmedikleri konuları onlara 

sorduklarını ve dinleme gereği duymadıklarını belirtmişlerdir.  

 
 
6.2.2.2 Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konular 

 
 
Deneklerin radyodan yayınlanan tarım programlarından daha çok hangi konuları 

öğrendiklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan incelemede, sırasıyla, % 17,10’unun 

gübreleme, % 14,63’ünün zirai mücadele, % 14,63’ünün hayvancılık, % 12,19’unun 

sulama, % 7,31’inin pazarlama ve kooperatifçilik ile ilgili konuları öğrendikleri, % 

34,14’ünün ise radyoda yayınlanan tarım programlarından her hangi bir konu 

öğrenmedikleri belirlenmiştir (Çizelge 6.28) 

 
 
Çizelge 6.28  Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarından en çok öğrendikleri 

ana konular 
 

Öğrendikleri konular Sayı % 
Her hangi bir konu 
öğrenmedim 

14  34,14 

Zirai mücadele 6 14,63 
Gübreleme 7 17,10 
Hayvancılık 6 14,63 
Sulama 5 12,19 
Ürünlerin satılması, 
pazarlanması, 
kooperatifçilik 

3 7,31 

Toplam 41* 100,0 
* Sadece tarım programlarını dinleyenler dikkate alınmıştır. 
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6.2.2.3 Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuları kendi işlerinde uygulama durumları 

 
 
Tarımsal radyo programları, uygulamaların tanıtılması, yeni teknikler ve yeniliklerle 

ilgili bir çok yararlı mesajlar içermektedir. Eğitim düzeyi ve yaş gibi bazı değişkenler 

radyo programlarının dinlenmesi üzerinde etkili olduğundan bu değişkenlere bağlı 

olarak tarımsal radyo programlarının yarar düzeyi de farklı olabilmektedir. Önemli bir 

kitle iletişim aracı olan radyo özellikle yeniliklerin benimsenmesi sürecinde kişiler arası 

kanallara göre göreceli olarak daha da önemli olmaktadır. Yapılan araştırmalar da kitle 

iletişim araçlarının haberdar olma safhasında önemli olduğunu ortaya koymaktadır 

(Taluğ ve Tatlıdil 1993). 

 
 

Çizelge 6.29  Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 
konuları kendi işlerinde uygulama durumları 

 

Uygulama durumu Sayı % 
Uygulamayanlar 12 44,44 
Uygulayanlar 15 55,60 
Toplam 27 100,0 

 
 

Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları uygulayıp 

uygulamadıklarını ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan çizelge 6.29 incelendiğinde, % 

44,44’ünün radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları kendi 

işlerinde uygulamadığı, % 55,55’inin uyguladığı görülmektedir. Yukarıda da anlatıldığı 

gibi kitle iletişim araçlarının benimseme sürecinde en fazla etkili olduğu aşama 

“haberdar olma” aşamasıdır. Benimseme aşamasında diğer bilgi kaynakları (komşu, 

mühendis, tarım ilçe müdürlüğü, vb.) kitle iletişim araçlarının yanında devreye girerler 

ve kitle iletişim araçlarının etkisi azalır ve diğer bilgi kaynakları daha etkili olmaya 

başlar.  

 
 
Alican (1975), Ankara’nın ve Konya’nın köylerinde yaptığı araştırmasında yeniliklerin 

yayılmasında radyonun etkisinin (% 31) ikinci sırada yer aldığını belirtmiştir. Aziz’e 
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(1982) göre radyo ve televizyon ile yaygın eğitim, bireyi çağdaş toplum düzeyine 

getirecek, topluma uyumunu sağlayacak bilgi, beceri ve yetenekle donatma işlevinin 

okul dışında yapılmasıdır. Araştırmacıya göre kırsal kesimde yaşayanların eğitim 

yönünden düşük düzeyde olmalarının sonucu olarak bu kitlenin hangi ülkede olursa 

olsun radyo ve televizyon yoluyla bilgilendirilmesi zorunludur. Ayıca gelişmemiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde temel eğitim gereksinimlerini karşılamak, üretimde gelişmiş 

ülkelerin düzeyine çıkarmak, teknolojiden yararlandırmak amaçları ile öncelikle kırsal 

kesime yönelik radyo ve televizyon programlarına yer verilmesi gerekmektedir. Özgen 

(1986), Çorum-Çankırı köylerinde yaptığı araştırmasında yeniliklerin uygulanmasını 

etkileyen kaynaklarda radyonun televizyona göre daha etkili olduğunu tespit etmiştir.   

 
 

6.2.2.3.1  Deneklerin eğitim durumlarına göre radyoda yayınlanan tarım 

programlarından öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama 

durumları  

 
 
Deneklerin eğitim durumlarına göre radyoda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama durumları Çizelge 6.30’da verilmiştir. 

 
 
Çizelge 6.30 Deneklerin eğitim durumlarına göre radyoda yayınlanan tarım 

programlarından öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama 
durumları 

 
Uygulama durumu 

Eğitim durumu
Uygulayanlar Uygulamayanlar 

Toplam 

Sayı 9 9 18İlk
% 60,0 75,0 66,7

Sayı 4 2 6Orta
% 26,7 16,7 22,2

Sayı 1  1Lise
% 6,7  3,7

Sayı 1 1 2Üniversite
% 6,7 8,3 7,4

Sayı 15 12 27Toplam
% 100,0 100,0 100,0

khi-kare 1,350 S D 3 χ2 6,251  
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Deneklerin eğitim durumu ile radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuları kendi işlerinde uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan khi-kare testinde, bu iki değişken arasında istatistiki bir 

ilişki olmadığı (% 90 güven aralığında) ve uygulama oranlarında tesadüfi bir dağılım 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 
 
6.2.2.3.2 Deneklerin yaşlarına göre radyoda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama durumu  

 
 
Deneklerin yaşlarına göre radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuları kendi işlerinde uygulama durumu Çizelge 6.31’de gösterilmiştir. 

 
 
Çizelge 6.31 Deneklerin yaşlarına göre radyoda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama durumu 
 

Uygulama durumu 
Yaş Uygulayanlar Uygulamayanlar 

Toplam 

Sayı 6 7 1325-45
% 40,0 58,3 48,1

Sayı 9 4 1346-65
% 60,0 33,3 48,1

Sayı 1 166-
% 8,3 3,7

Sayı 15 12 27 Toplam 
% 100,0 100,0 100,0

khi-kare 2,700 S D 2 χ2 4,605  
 
 
Deneklerin yaşı ile radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları 

kendi işlerinde uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(% 90 güven aralığında). Rogers (1983)’e göre, yeniliklerin uygulanması ile yaş 

arasındaki ilişki bulunmadığı çeşitli araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Yeniliği benimseme 

ile yaş arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 228 araştırmanın % 48’inde herhangi 

bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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Aziz (1982a), araştırmasında orta yaş grubundaki çiftçilerin daha fazla konu 

öğrendiklerini ve uyguladıklarını saptamıştır. Seed (1989), Sudan’ın Beyaz Nil 

bölgesinde yapmış olduğu araştırmada yaş ile yeniliklerin benimsenmesi oranı arasında 

bir ilişkinin olduğu sonucuna varmıştır. Araştırmacı yaş arttıkça tarımsal yeniliklerin 

benimseme oranının azaldığını tespit etmiştir. Anonim (1994b), Türkiye genelinde 

yapılan araştırmada deneklerin GAP radyosu yayınlarından öğrendiği konular 14-24 yaş 

arasında yeni tarım teknikleridir. Diğer yaş gruplarında GAP radyosu yayınlarından 

faydalandıkları konular arasında tarım programı yoktur. Gamel (1995), Gala-Ennahal 

programını inceleyerek Sudanlı çiftçiler ve Eritreli göçmenlerin yenilikleri benimseme 

oranını araştırarak yaş ile yeniliklerin benimsenmesi arasında istatistiki bir ilişki 

bulunduğunu saptamıştır. 

 

 

6.2.2.3.3 Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre radyoda yayınlanan tarım 

programlarından öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama 

durumu 
 
 
Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre radyoda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama durumu Çizelge 6.32’de verilmiştir. 
 
 
Çizelge 6.32 Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre radyoda yayınlanan tarım 

programlarından öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama durumu 
 

Uygulama durumu 
 İşletme arazisi genişliği

Uygulayanlar Uygulamayanlar 

Toplam 

Sayı 3 2 51-50
% 20,0 16,7 18,5

Sayı 4 3 751-100
% 26,7 25,0 25,9

Sayı 7 4 11101-250
% 46,7 33,3 40,7%

Sayı 1 3 4251-500
% 6,7 25,0 14,8

Sayı 15 12 27
Toplam % 100,0 100,0 100,0

khi-kare 1,851 S. D: 3 χ2 6,251  
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Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre radyoda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki 

olmadığı (% 90 güven aralığında) ve uygulama durumunun tesadüfi bir dağılım 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

 
 
6.2.2.4 Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarını dinledikten sonra 

kendi işlerinde uyguladıkları konular 

 
 

Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konulardan 

hangilerini daha fazla uyguladıklarını belirlemek amacıyla yapılan incelemede, en çok 

öğrenilen konuların aynı zamanda denekler tarafından en çok uygulanan konular olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 6.33).  En çok uygulanan bu konular sırasıyla zirai mücadele, 

gübreleme, hayvancılık ve sulamadır.  

 
 
Çizelge 6.33 Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarını dinledikten sonra 

kendi işlerinde uyguladıkları konular 
 

Konu Sayı % 

Uygulamadım 26 63,4

Zirai mücadele 4 9,8

Gübreleme 4 9,8

Hayvancılık 3 7,3

Sulama 3 7,3

Ürünlerin satılması, pazarlanması, kooperatifçilik 1 2,4

Toplam 41 100,0
 
 
Özgen (1986), Çorum ve Çankırı’nın köylerinde yaptığı araştırmasında köy 

programlarından duyulup öğrenilenler arasında ilk sırayı bitkisel üretim ile ilgili 

bilgilerin (% 82,6) yer aldığını tespit etmiştir. Bunu hayvancılık ile eğitim ve sağlık 

konuları izlemektedir. Anonim (1994a) TRT tarafından Hatay ilinde yapılan araştırmada 
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kırsal alanda yaşayan deneklerin GAP radyosu yayınlarından kendi işlerine 

uyguladıkları konular yeni tarım teknikleridir. TRT (1994b) Türkiye genelinde yapılan 

bir araştırmada deneklerin GAP radyosunda yayınlanan konulardan hayvan 

yetiştiriciliği, yeni tarımsal üretim teknikleri, gübre ve tarım ilacı kullanımı konularını 

öğrendikleri tespit edilmiştir. Farah (2004) Sudan’ın Khartum bölgesinde yaptığı 

araştırmasında radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleyen deneklerin sırasıyla 

arazi hazırlama, ekim zamanı, yeni ürünler, gübreleme, pestisit kullanımı, hasat, gıda 

teknolojisi, hayvansal ürünler ve hayvan sağlığı, pazarlama konularında öğrendikleri 

konuları kendi işlerine uyguladıklarını tespit etmiştir. Görüldüğü gibi değişik yerlerde 

yapılan araştırmalarda tarım programlarında anlatılan konulardan üretime yönelik yeni 

tarım tekniklerinin, hayvancılık ile ilgili konuların uygulandığı görülmüştür. Bu 

araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmasının nedeni, araştırmaların yapıldığı 

bölgelerde toprak ve iklim koşullarının farklı olması, tarım programlarında anlatılan 

konuların da farklılık göstermesidir.  

 
 
6.2.2.5 Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarında daha çok yer 

almasını istediği konular 

 
 
Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarında dinledikleri konuların yanı sıra 

daha çok yer almasını istedikleri konuların neler olduğu sorulmuş ve elde edilen bilgiler 

doğrultusunda çizelge 6.34 hazırlanmıştır.  
  
 
Çizelge 6.34 Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarında daha çok yer 

almasını istediği konular 
 

Konular Sayı % 
Dinlemiyor (yorum yapmadı) 28 40,60 
Zirai kredi 21 30,40 
Hayvancılık 7 10,15 
Ürünlerin satılması 
pazarlama kooperatifçilik 4 5,80 
Zirai mücadele 4 5,80 
Sulama 2 2,90 
Gübreleme 3 4,35 
Toplam 69 100 
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Radyoda yayınlanan tarım programlarında yer verilen konulardan farklı olarak, bu 

programlarda, deneklerin % 30,4’ü zirai kredilerle ilgili aydınlatıcı bilgilere yer 

verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle, özellikle, üretimi ve verimliliği 

artıracak olan düşük geri ödemeli zirai kredilere yer verilecek programların 

hazırlanmasını yüksek oranda istemektedirler. Deneklerin zirai krediler konusunda tam 

olarak bilgili olmadıkları tespit edilmiştir.  

 
 
6.2.2.6 Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da 

telefonla katılma durumları 

 
 
Programların etkisi ve dinleme düzeyinin araştırılmasında radyo dinleyici ilişkilerinin 

büyük önem taşıdığı açıktır. Burada mektup yollama ve telefonla arama ile radyo 

dinleyici ilişkisi aranmış, bu nedenle programa mektup ya da telefon ile katılma durumu 

incelenmiş ve Çizelge 6.35 hazırlanmıştır. 

 
 
Radyoda yayınlanan tarım programında sınırlı da olsa çiftçilere yer verilmekte ve 

çiftçiler karşılaştıkları problemler ve bu problemlerin çözümü konusunda yapmaları 

gerekenleri sormaktadırlar. Ancak bu katılım oldukça düşük düzeydedir. Araştırma 

bulgularına göre, deneklerin % 92,68’i radyoda yayınlanan tarım programlarına 

katılmamıştır. Çizelgede 6.35’de verilmese de radyoda yayınlanan tarım programlarına 

mektup ya da telefonla katılan deneklerin 25-45 yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir.  

 
 
Çizelge 6.35 Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da 

telefonla katılma durumu 
 
Katılma durumu  Sayı % 
Katıldım 3 7,32 
Katılmadım 38 92,68 
Toplam 41 100 
 
 
 
Özgen (1986), Çorum ve Çankırı’nın köylerinde yaptığı araştırmasında radyoya mektup 

yazmayanların oranını % 83,8, yazanların oranını da % 13,1 olarak tespit etmiştir. 
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Pişkin (1987) araştırmasında, Günaydın programına gelen mektuplardan tesadüfi 

örnekleme ile 200 mektup üzerinde konu dökümü ve bazı incelemeler yapmıştır. 

Okunan mektuplardan, radyonun kırsal kesimde yaşayanları etkilediği ve programın 

yararlı bulunduğunu tespit etmiştir. Günaydın programına gelen mektupların % 16’sı 

tarımsal konularla ilgili mektup, % 84’ü ise türkü isteğinden oluşmaktadır. Gözlenen 

diğer bir konu ise dinleyicinin program ve programcı ile kendini özdeşleştirdiğidir. 

Devletin sesi olarak algılanan radyo programlarından sorunlarına çözüm getirilmesini 

beklemektedirler. Bugün de yayınlanmakta olan Günaydın programı araştırmanın 

yapıldığı dönemde günlük olarak hazırlanıp yayınlanmaktaydı. Bu programlarda tarımla 

ilgili konulara, köy ve köylü sorunlarına, bu sorunların çözümüne ve köylülerin türkü 

isteklerine yer verilmekteydi. Farah (2004), Sudan’ın Khartum bölgesinde yaptığı 

araştırmasında araştırma yapılan deneklerin hiç birinin radyoda yayınlanan tarım 

programlarına katılmadığını tespit etmiştir. 

 
 
6.3 Televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarının izlenme ve 

etkilerinin karşılaştırılması 

 
 
Bu bölümde televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarının izlenme ve 

etkilerinin karşılaştırılması yapılmıştır. 

 
 
6.3.1 Televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarının izlenmesinin 

karşılaştırılması 

 
 
Televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarının izlenme durumlarının 

karşılaştırılması Çizelge 6.36’da verilmiştir. 
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Çizelge 6.36  Televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarının izlenme 
durumlarının karşılaştırılması 

 

 Televizyon  Radyo 
Sıklık Sayı % Sayı % 
Sürekli 32 46,40 21 30,43 
Denk geldikçe 29 42,00 20 28,99 
Hiç izlemiyorum 8  11,60 28 40,58 
Toplam 69 100,00 69 100,00 
 

 

Deneklerin % 46,40’ı televizyonda yayınlanan tarım programlarını sürekli, % 42’si 

denk geldikçe izlemektedir. İzlemeyenlerin oranı % 11,60 olarak tespit edilmiştir. 

Yapılan diğer araştırmalarda da televizyonda yayınlanan tarım programlarının izlenme 

oranı yüksek çıkmıştır. Anket yapılan deneklerin % 30,4’ünün radyoda yayınlanan 

tarım programlarını sürekli dinlediği, % 27,9’unun denk geldikçe dinlediği tespit 

edilmiştir. Deneklerin % 40,60’ı radyoda yayınlanan tarım programlarını 

dinlememektedir. Televizyonda yayınlanan tarım programlarının izlenme oranı radyoya 

göre daha fazladır. Televizyonda yayınlanan tarım programlarının radyoda 

yayınlananlara göre daha fazla izlenmesi bu programlarda anlatılan konuların radyoda 

olduğu gibi sadece duyarak değil, gözle de görülerek takip edilebilmesi, konuların daha 

iyi anlaşılabilmesidir.  

 
 
6.3.2 Eğitim durumuna göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarının izlenme durumlarının karşılaştırılması 
 
 
Deneklerin eğitim durumuna göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarının izlenme durumlarının karşılaştırılması Çizelge 6.37’de verilmiştir. 
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Çizelge 6.37   Deneklerin eğitim durumlarına göre televizyonda ve radyoda yayınlanan 
tarım programlarının izlenme durumlarının karşılaştırılması 

 
Televizyon 

 
Radyo  

Eğitim durumu 

Sürekli Denk 
geldikçe İzlemiyor Toplam Sürekli Denk 

geldikçe Dinlemiyor Toplam 

Sayı 1 1  1 1Okur yazar 
değil  

        
% 

3,1 1,45  3,6 1,45

Sayı 22 19 6 47 12 12 23 47İlkokul  

% 68,8 65,5 75,0 68,11 57,1 60,0 82,1 68,11

Sayı 4 8 1 13 6 5 2 13Orta 
  

% 12,5 27,6 12,5 18,84 28,6 25,0 7,1 18,84

Sayı 3 1 1 5 2 2 1 5Lise 
  

% 9,4 3,4 12,5 7,25 9,5 10,0 3,6 7,25

Sayı 2 1 3 1 1 1 3Üniversite 
  

% 6,2 3,4 4,35 4,8 5,0 3,6 4,35

Sayı 32 29 8 69 21 20 28 69Toplam 
  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 

Deneklerin eğitim durumu ile televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme 

sıklığı arasında istatistiki bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Deneklerin radyoda 

yayınlanan tarım programlarını dinleme sıklıkları ile eğitim düzeyleri arasında istatistiki 

bir ilişki yoktur. Televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarının izleme 

oranlarında tesadüfi bir dağılım bulunduğu tespit edilmiştir. Tarım programları her 

eğitim düzeyinde insanın anlayabileceği bir dille hazırlandığı ve bütün çiftçilerin ihtiyaç 

duyabileceği bilgiler aktarıldığı için eğitim düzeyine izleme ve dinleme oranı arasında 

bir ilişki olmadığı söylenebilir. 
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6.3.3 Yaşa göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarının izlenme 

durumlarının karşılaştırılması 

 
 
Deneklerin yaşlarına göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarının 

izlenme durumlarının karşılaştırılması Çizelge 6.38’de verilmiştir. 

 
 
Çizelge 6.38 Deneklerin yaşlarına göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarının izlenme durumlarının karşılaştırılması 
 

Televizyon Radyo 
Yaş Sürekli Denk 

geldikçe
İzlemiyor 

Toplam
 Sürekli Denk 

geldikçe 
Dinlemiyor

Topla
m 
 

Sayı 15 11 4 30 12 9 9 30
25-45 % 46,9 37,9 50,0 43,5 57,1 45,0 32,1 43,5

Sayı 14 16 3 33 9 9 15 33
46-65 % 43,7 55,2 37,5 47,8 42,9 45,0 53,6 47,8

Sayı 3 2 1 6 2 4 6
66- % 9,4 6,9 12,5 8,7 10,0 14,3 8,7

Sayı 32 29 8 69 21 20 28 69
Toplam % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 

Deneklerin yaşı ile televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme sıklığı arasında 

istatistiki bir ilişki yoktur. Deneklerin yaşları ile radyoda yayınlanan tarım 

programlarını dinleme sıklıkları arasında istatistiki bir ilişki yoktur. Tarım programları 

her yaştan çiftçinin anlayacağı şekilde yapılmaktadır. Ayrıca yeni tarımsal bilgiler her 

yaş grubu tarafından takip edilmek istenmektedir. Bu yüzden tarım programlarının 

izleme ve dinleme oranlarında yoğunlaşmış bir dağılım bulunmamaktadır.  

 
 

6.3.4  İşletme arazisi genişliğine göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarının izlenme durumlarının karşılaştırılması 

 
 
Deneklerin işletme arazisi genişliklerine göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarının izlenme durumlarının karşılaştırılması Çizelge 6.39’da verilmiştir. 
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Çizelge 6.39 Deneklerin işletme arazisi genişliklerine göre televizyonda ve radyoda 
yayınlanan tarım programlarının izlenme durumlarının karşılaştırılması 

 

Televizyon Radyo 

İşletme arazisi
genişliği Sürekli Denk 

geldikçe 
İzlemiyor 

Toplam

Süre
kli 

Denk 
geldikçe  

Dinlemiyor

Toplam

Sayı 3 6 1 10 3 5 2 101-50
% 9,4 20,7 12,5 14,5 14,3 25,0 7,1 14,5

Sayı 6 7 1 14 4 7 3 1451-100
% 18,7 24,1 12,5 20,3 19,0 35,0 10,7 20,3

Sayı 14 10 4 28 11 6 11 28101-250
% 43,8 34,5 50,0 40,6 52,4 30,0 39,3 40,6

Sayı 9 6 2 17 3 2 12 17251-500
% 28,1 20,7 25,0 24,6 14,3 10,0 42,9 24,6

Sayı 32 29 8 69 21 20 28 69Toplam 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 

Deneklerin işletme arazisi genişliği ile televizyonda yayınlanan tarım programlarını 

izleme sıklığı arasında istatistiki bir ilişki yoktur. İşletme arazisi genişliği ile 

televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme sıklığı arasında yoğunlaşmış bir 

dağılım bulunmamaktadır. Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre radyoda 

yayınlanan tarım programlarını izleme sıklığı arasında istatistiki bir ilişki vardır. Geniş 

arazilere sahip olan deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme oranı, 

daha küçük işletme arazisine sahip olanlara göre daha düşüktür. Sürekli dinleme oranı 

251-500 da işletme arazisi genişliğinde azalmaktadır. Bazı büyük işletmelerde teknik 

eleman bulunduğu için bu denekler dinleme gereği duymamaktadırlar. Küçük arazi 

genişliklerinde deneklerin birim alandan daha çok verim almak istemeleri de bunda bir 

etkendir. Büyük işletme arazisine sahip olan deneklerin bazıları başka bir işte çalıştıkları 

için radyoda yayınlanan tarım programlarını dinlememektedirler. 
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6.3.5 Televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrenilen 

konuların karşılaştırılması 

 
 
Deneklerin televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuların karşılaştırılması Çizelge 6.40’da verilmiştir. 

 
 
Çizelge 6.40   Deneklerin televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarından en 

çok öğrendikleri ana konuların karşılaştırılması 
 

Televizyon Radyo Öğrendikleri 
konular Sayı % Sayı % 

Her hangi bir 
konu öğrenmedim 

19 31,15 14  34,14 

Gübreleme 10  16,39 7 17,10 
Sulama 9 14,75 5 12,19 
Zirai mücadele 8 13,11 6 14,63 
Çapalama, 
tekleme 5 8,20   

Hayvancılık 6  9,84 6 14,63 
Ürünlerin 
satılması, 
pazarlama, 
kooperatifçilik 

4 6,56 3 7,31 

Toplam 61 100,00 41 100,0 
 

 

Deneklerin % 31,15’inin televizyonda yayınlanan tarım programlarından yeni bir konu 

öğrenmediği, % 68,85’inin öğrendiği tespit edilmiştir. 16,39’u gübreleme, % 14,75’i 

sulama, % 13,11’i zirai mücadele, % 8,20’si çapalama, tekleme, % 9,84’ü hayvancılık, 

% 6,56’sı ürünlerin satılması, pazarlama, kooperatifçilik konularını öğrenmiştir. 

Deneklerin % 34,14’ü radyoda yayınlanan tarım programlarından her hangi bir konu 

öğrenmediklerini, % 17,10’u gübreleme, % 14,63’ü zirai mücadele, % 14,63’ü 

hayvancılık, % 12,19’u sulama, % 7,31’i ürünlerin satılması, pazarlama, kooperatifçilik 

konularıyla ilgili bilgi öğrendiklerini belirtmişlerdir. Televizyonda yayınlanan tarım 

programlarından öğrenme oranının daha fazla olmasının nedeni televizyonda yayınlanan 

tarımla ilgili konuların gözle görülmesi ve böylece daha kolay anlaşılabilmesidir.  
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6.3.6. Televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrenilen 

konuların uygulanma durumlarının karşılaştırılması 

 
 
Deneklerin televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuların uygulanma durumlarının karşılaştırılması Çizelge 6.41’de verilmiştir. 

 

Çizelge 6.41 Deneklerin televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarından 
öğrendikleri konuların uygulanma durumlarının karşılaştırılması 

 

Televizyon Radyo Uygulama durumu 

Sayı % Sayı % 

Uygulayanlar 27 64,29 15 55,60 

Uygulamayanlar 15 35,71 12 44,44 

Toplam 42 100 27 100,0 

 

 

Deneklerin % 64,29’u televizyonda yayınlanan tarım programlarında öğrendikleri 

konuları uygulamamış, % 35,71’i uygulamışlardır. Araştırma bölgesinde deneklerin % 

44,44’ü radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendiği konuları kendi işlerinde 

uygulamamış, % 55,60’ı uygulamışlardır. Yeniliklerin duyurulması ve bireylerin 

duyduklarıyla ilgilenmelerinde kitle iletişim araçları özellikle de radyo ve televizyon 

birinci derecede rol oynamaktadır. Yeniliklerin benimsenmesi ve uygulanmasında radyo 

ve televizyonun etkisi ise daha azdır. Radyoda yayınlanan tarım programlarında 

öğrenilen konuların uygulama oranının televizyona göre düşük çıkmasının nedeni 

televizyonda anlatılan yeni tarım tekniklerinin gözle görülmesi, daha kolay 

anlaşılabilmesi ve akılda daha çok kalmasıdır. 
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6.3.7 Eğitim durumuna göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarından öğrenilen konuların uygulanma durumlarının 

karşılaştırılması 

 
 
Deneklerin eğitim durumlarına göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarından öğrenilen konuların uygulanma durumlarının karşılaştırılması Çizelge 

6.42’de verilmiştir. 

 

 
Çizelge 6.42   Deneklerin eğitim durumlarına göre televizyonda ve radyoda yayınlanan 

tarım programlarından öğrenilen konuların uygulanma durumlarının 
karşılaştırılması 

 

Televizyon Radyo 

Eğitim durumu Uygula 
yanlar  

Uygula
ma 

yanlar

Toplam Uygula 
yanlar  

Uygulama
yanlar 

Toplam 

Sayı 13 14 27 9 9 18İlk
% 48,1 93,3 64,3 60,0 75,0 66,7

Sayı 10 10 4 2 6Orta
% 37,0 23,8 26,7 16,7 22,2

Sayı 4 4 1 1Lise
% 14,8 9,5 6,7 3,7

Sayı 1 1 1 1 2Üniversite
% 6,7 2,4 6,7 8,3 7,4

Sayı 27 15 42 15 12 27Toplam 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 

Eğitim durumu ile televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları 

uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki vardır. Deneklerin eğitim seviyesi 

arttıkça televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları uygulama 

oranı artmaktadır. Tarım programlarını izleyenlerin büyük çoğunluğunu oluşturan 

ilkokul mezunlarında, televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuları uygulama oranı yüksektir. Deneklerin eğitim durumu ile radyoda yayınlanan 

tarım programlarından öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama durumu arasında 

istatistiki bir ilişki yoktur.  
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6.3.8 Yaşa göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarından 

öğrenilen konuların uygulanma durumlarının karşılaştırılması 

 
 
Deneklerin yaşlarına göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarından 

öğrenilen konuların uygulanma durumlarının karşılaştırılması Çizelge 6.43’de 

verilmiştir. 

 
 
Çizelge 6.43 Deneklerin yaşlarına göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarından öğrenilen konuların uygulanma durumlarının 
karşılaştırılması 

 

Televizyon Radyo 

Yaş Uygula 
yanlar  

Uygulama
yanlar Toplam Uygulaya

n 
lar  

Uygulama 
yanlar 

Toplam
 

Sayı 9 8 17 6 7 1325-45 % 33,3 53,3 40,5 40,0 58,3 48,1
Sayı 17 6 23 9 4 1346-65 % 63,0 40,0 54,8 60,0 33,3 48,1
Sayı 1 1 2 1 166- % 3,7 6,7 4,8 8,3 3,7
Sayı 27 15 42 15 12 27Toplam % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 

Deneklerin yaşı ile televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuları uygulama oranı arasında istatistiki bir ilişki yoktur. Deneklerin yaşı ile radyoda 

yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama 

durumu arasında istatistiki bir ilişki yoktur. Televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarından öğrenilen konuların uygulama oranları tesadüfi bir dağılım 

göstermektedir. 
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6.3.9 İşletme arazisi genişliğine göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarından öğrenilen konuların uygulanma durumlarının 

karşılaştırılması 

 

Deneklerin işletme arazisi genişliklerine göre televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım 

programlarından öğrenilen konuların uygulanma durumlarının karşılaştırılması Çizelge 

6.44’de verilmiştir. 

 

 
Çizelge 6.44  Deneklerin işletme arazisi genişliklerine göre televizyonda ve radyoda 

yayınlanan tarım programlarından öğrenilen konuların uygulanma 
durumlarının karşılaştırılması 

 

Televizyon Radyo İşletme 
arazisi 

genişliği Uygulayan
lar  

Uygulama
yanlar 

Toplam
 

Uygulayan 
lar  

Uygulama
yanlar 

Toplam

Sayı 2 4 6 3 2 51-50
% 7,4 26,7 14,3 20,0 16,7 18,5

Sayı 9 2 11 4 3 751-100
% 33,3 13,3 26,2 26,7 25,0 25,9

Sayı 14 7 21 7 4 11101-250
% 51,9 46,7 50,0 46,7 33,3 40,7%

Sayı 2 2 4 1 3 4251-500
% 7,4 13,3 9,5 6,7 25,0 14,8

Sayı 27 15 42 15 12 27Toplam 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 

Deneklerin işletme arazisi genişliği ile televizyonda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendikleri konuları uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki vardır. Deneklerin 

işletme arazisi genişliği arttıkça televizyonda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendikleri konuları uygulamayanların oranı artmaktadır. 251-500 da işletme arazisi 

genişliğinde televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları 

uygulama oranı düşmektedir. Küçük işletme arazisi genişliklerinde uygulama 

oranlarının nispeten daha fazla olmasının nedeni bu deneklerin birim alandan daha fazla 

ürün almak istemeleridir. Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre radyoda 
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yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları kendi işlerinde uygulama 

durumu arasında istatistiki bir ilişki yoktur.  

 
 
6.3.10 Deneklerin televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarını 

izledikten sonra kendi işlerine uyguladıkları konular 

 
 
Deneklerin televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarını izledikten sonra 

kendi işlerine uyguladıkları konular Çizelge 6.45’de verilmiştir. 

 
 
Çizelge 6.45 Deneklerin televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarını 

izledikten sonra kendi işlerine uyguladıkları konular 
 

Televizyon Radyo Konular 
Sayı % Sayı % 

Uygulamadım 34 55,73 26 63,4 
Gübreleme 8 13,11 4 9,80 
Sulama 6 9,84 3 7,30 
Zirai mücadele 5 8,20 4 9,80 
Çapalama, tekleme 3 4,92   
Hayvancılık 3 4,92 3 7,30 
Ürünlerin satılması, pazarlama, 
kooperatifçilik 2 3,28 1 2,40 

Toplam 61 100 41 100 
 
 
Araştırma bölgesinde deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarında 

anlatılanlardan kendi işlerinde uyguladıkları konular sırasıyla gübreleme, sulama ve 

zirai mücadeledir. Bunların uygulanma nedenlerinin daha yüksek olması verime 

etkilerinin direk olması ve Polatlı’da son yıllarda yeni sulama tekniklerinin 

denenmesidir. Hayvancılık konusunda uygulanan konuların az olmasının nedeni her 

işletmede hayvansal üretim yapılmamasıdır. Radyoda yayınlanan tarım programlarında 

anlatılanlardan kendi işlerinde uyguladıkları konular sırasıyla zirai mücadele, 

gübreleme, hayvancılık ve sulamadır. Deneklerin radyoda yayınlanan tarım 

programlarındaki konulardan % 9,8’inin gübreleme ile ilgili konuları uyguladığı, % 

9,8’inin zirai mücadele ile ilgili konuları uyguladığı, % 7,3’ünün hayvancılık ile ilgili 
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konuları uyguladığı, % 7,3’ünün sulama ile ilgili konuları uyguladığı, % 2,4’ünün 

ürünlerin satılması, pazarlama, kooperatifçilik ile ilgili konuları uyguladığı tespit 

edilmiştir.  

 
 
6.3.11 Deneklerin televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarında eyer     

almasını istedikleri konular 
 
 

Deneklerin televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarında yer almasını 

istedikleri konular Çizelge 6.46’da verilmiştir.  

 
 
Çizelge 6.46 Deneklerin televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarında yer  
 almasını istedikleri konular 

 

Televizyon Radyo Konular 
Sayı % Sayı % 

İzlemiyor (yorum yapmadı) 8 11,59 28 40,60 
Zirai krediler 14 20,30 21 30,40 
Hayvancılık 11 15,94 7 10,15 
Gübreleme 11 15,94 3 4,35 
Zirai mücadele 9 13,04 4 5,80 
Sulama 8 11,59 2 2,90 
Ürünlerin satılması pazarlama 
kooperatifçilik 7 10,15 4 5,80 
El sanatları 1 1,45   
TOPLAM 69 100 69 100 
 

 

Deneklerin çoğunluğu televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programlarında zirai 

krediler ile ilgili konuların yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu yüzden, üretimi ve 

verimliliği artıracak olan düşük geri ödemeli zirai kredilere yer verilecek programların 

hazırlanmasını yüksek oranda istemektedirler. Denekler hayvancılıkla ilgili kendi 

bilgileri dışında yeni bilgilere ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. İşletmelerinde 

hayvan bulundurmayan deneklerin hayvansal üretim ile ilgili bilgi sahibi olmak 

istedikleri ve ileride hayvansal üretim yapmak istedikleri tespit edilmiştir.  
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6.3.12 Deneklerin televizyon ve radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup  

ve telefonla katılma durumlarının karşılaştırılması 
 

 
Deneklerin televizyon ve radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup ve telefonla 

katılma durumlarının karşılaştırılması Çizelge 6.47’de verilmiştir. 

 

 
Çizelge 6.47 Deneklerin televizyon ve radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup 

ve telefonla katılma durumlarının karşılaştırılması 
 

Televizyon Radyo Katılma durumu 
Sayı % Sayı % 

Katıldım 5 8,20 3 7,32 
Katılmadım 56 91,80 38 92,68 
Toplam 61 100 41 100 
 

 

Araştırma bölgesinde deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarına % 8,20’si 

mektup ya da telefonla katılmış, % 91,80’i katılmamıştır. Televizyonda yayınlanan 

tarım programlarına mektup ya da telefonla katılanlar denekler 25-45 yaş grubu 

arasında olup, ilk okul ve lise mezunlarıdır. 46 yaş ve üstünde tarım programlarına 

mektup ya da telefonla katılan olmamıştır. Araştırma yapılan deneklerin % 7,32’si 

radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da telefonla katıldıkları, % 

92,68’sinin radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da telefonla 

katılmadıkları tespit edilmiştir. Bu araştırmada da deneklerin televizyonda ve radyoda 

yayınlanan tarım programına telefonla veya mektup ile katılma oranının çok düşük 

olmasının nedeni deneklerin programın telefon numaralarını ve mektup yollayacakları 

adresi bilmemeleri, yazdıkları mektupta kendilerini yeterince ifade edemeyeceklerini 

düşünmeleridir.  
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 
Araştırmada anket uygulanan deneklerin % 43,50’sini 25-45 yaş arası, % 47,80’ini 46-

65 yaş arası, % 8,7’sini 66 yaş ve üzeri denekler oluşturmaktadır.  

 
 
Ülkemizde aile reisleri genellikle erkekler olduğu için anket uygulanan deneklerin 

büyük çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Anket uygulanan kadın denekler eşleri 

öldüğünden aile reisi konumundadır. 

 
 
Deneklerin yaklaşık olarak % 30’u ilkokul sonrası eğitimlerine devam etmişlerdir. Bu 

durum, araştırma bölgesinde ilköğretim sonrası eğitim olanaklarının sınırlı olması veya 

ailelerin ilköğretim sonrası eğitim konusunda fazla istekli olmamaları gerekçeleriyle 

açıklanabilir. 

 
 
Araştırmada bölgesinde deneklerin hanelerinin % 55,10’unda 2-4 birey, % 37,7’sinde 5-

7 birey, % 7,2’sinde 8-10 birey bulunmaktadır. Ailelerin çoğunluğu çekirdek aile olup 

bazıları aile büyükleri, gelinleri ve torunları ile beraber yaşamaktadır. Araştırma yapılan 

köylerde, Türkiye ortalamasına göre ailelerin fazla kalabalık olmadığı görülmektedir. 

Nüfus sayımlarına göre yıllık nüfus artış hızının negatif olmasının nedeni, doğum 

kontrolü konularında halkın bilgilenmesi, genç nüfusun Ankara ve diğer illere olan 

göçünden kaynaklanmaktadır. 

 
 
Araştırma bölgesinde deneklerin çoğunluğu Türkiye geneline göre büyük işletme arazisi 

genişliğine sahiptir. Bu da Polatlı’da ortalama işletme arazisi genişliğinin Türkiye 

geneline göre daha fazla olmasıyla açıklanabilir. 

 
 
İncelenen işletmelerdeki deneklerin % 91,30’unun traktörü vardır, % 8,7’sinin traktörü 

yoktur. Deneklerin traktör varlığının yüksek çıkması işletme arazisi genişliklerinin 

büyük olması ile açıklanabilir. 
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İncelenen işletmelerdeki deneklerin % 73,91’i tarım dışı işlerde çalışmamaktadır, % 

10,15’i işçilik yapmakta, % 7,25’i memurluk yapmakta, % 8,69’u serbest çalışmaktadır. 

Deneklerin tarım dışı gelir kaynakları memur, işçi, emekli maaşları, serbest 

çalışmalarından elde ettikleri gelirler ve kira gelirleridir.   

 
 
Deneklerin % 44,93’ünün gelir düzeyi yüksekken, % 50,72’sinin gelir düzeyi orta, % 

4,35’inin gelir düzeyi düşük olarak tespit edilmiştir. Gelir düzeyi düşük olan deneklerin 

az olması anket yapılan deneklerin genellikle büyük işletme arazisi genişliğine sahip 

olmaları ile açıklanabilir.  

 

 

İncelenen işletmelerdeki deneklerin % 11,60’ı muhtarlık yapmış, % 13,04’ü aza olarak 

çalışmış, % 75,36’sı ise köy yönetimine hiç katılmamıştır. 

 
 
Araştırma yapılan bölgede deneklerin % 46,40’ı televizyonda yayınlanan tarım 

programlarını sürekli, % 42’si denk geldikçe izlemektedir. İzlemeyenlerin oranı % 

11,60 olarak tespit edilmiştir. Bu da deneklerin tarım programlarına ilgilerinin yüksek 

olduklarını ve tarımla ilgili yeni bilgileri öğrenmeye hevesli olduklarını göstermektedir. 

 
 
Deneklerin eğitim durumu ile televizyonda yayınlanan tarım programlarını izleme 

sıklığı arasında istatistiki bir ilişki olduğu yoktur. Deneklerin yaşı ile televizyonda 

yayınlanan tarım programlarını izleme sıklığı arasında istatistiki bir ilişki yoktur. 

Deneklerin işletme arazisi genişliğine göre televizyonda yayınlanan tarım programlarını 

izleme sıklığı arasında istatistiki bir ilişki yoktur.  

 
 
Deneklerin % 31,15’inin televizyonda yayınlanan tarım programlarından yeni bir konu 

öğrenmediği, % 68,85’inin öğrendiği tespit edilmiştir. 

 
 
Deneklerin % 35,71’i televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuları uygulamamış, % 64,29’u uygulamışlardır.  
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Eğitim durumu ile televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları 

uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki vardır. Deneklerin eğitim seviyesi 

arttıkça televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları uygulama 

durumu artmaktadır. Tarım programlarını izleyenlerin büyük çoğunluğunu oluşturan 

ilkokul mezunlarında, televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuları uygulama oranı yüksektir.  

 
 
Deneklerin yaşı ile televizyonda yayınlanan tarım programlarında yayınlanan 

konulardan öğrendiklerini uygulama oranı arasında istatistiki bir ilişki yoktur.  

 
 
Deneklerin işletme arazisi genişliği ile televizyonda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendikleri konuları uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki vardır. Deneklerin 

işletme arazisi genişliği arttıkça televizyonda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendikleri konuları uygulamayanların oranı artmaktadır. 251-500 da işletme arazisi 

genişliğinde televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları 

uygulama oranı düşmektedir. Küçük işletme arazisi genişliklerinde uygulama 

oranlarının nispeten daha fazla olmasının nedeni bu deneklerin birim alandan daha fazla 

ürün almak istemeleridir. 

 
 
Araştırmada ele alınan deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarındaki 

konulardan en çok uyguladıkları konular sırasıyla gübreleme, sulama ve zirai 

mücadeledir. Bunların uygulanma nedenlerinin daha yüksek olması verime etkilerinin 

direk olması ve Polatlı’da son yıllarda yeni sulama tekniklerinin denenmesidir. 

Hayvancılık konusunda uygulanan konuların az olmasının nedeni her işletmede 

hayvansal üretim yapılmamasıdır. 

 
 
Araştırmada ele alınan deneklerin % 20,30’u televizyonda yayınlanan tarım 

programlarında daha çok zirai kredilere yer verilmesini, % 15,94’u daha çok 

hayvancılık konusuna yer verilmesini, % 1,45’i el sanatları konusuna yer verilmesini, % 

10,15’i daha çok ürünlerin satılması, pazarlama, kooperatifçilik konusuna yer 

verilmesini, % 13,04’ü daha çok zirai mücadele konusuna yer verilmesini, % 11,59’i 
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daha çok sulama konusuna yer verilmesini, % 15,94’ü daha çok gübreleme konusuna 

yer verilmesini istemektedir. Deneklerin çoğunluğu tarım programlarında zirai krediler 

ile ilgili konuların yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu yüzden, üretimi ve verimliliği 

artıracak olan düşük geri ödemeli zirai kredilere yer verilecek programların 

hazırlanmasını yüksek oranda istemektedirler. Denekler hayvancılıkla ilgili kendi 

bilgileri dışında yeni bilgilere ihtiyaç duyduklarını ve işletmelerinde hayvan 

bulundurmayan deneklerin hayvansal üretim ile ilgili bilgi sahibi olmak istedikleri ve 

ileride hayvansal üretim yapmak istedikleri tespit edilmiştir. 

 
 
Anket yapılan deneklerin televizyonda yayınlanan tarım programlarına % 8,20’si 

mektup ya da telefonla katılmış, % 91,80’i katılmamıştır.  

 
 
Anket yapılan deneklerin % 30,4’ünün radyoda yayınlanan tarım programlarını sürekli 

dinlediği, % 28,99’unun denk geldikçe dinlediği tespit edilmiştir. Deneklerin % 40,60’ı 

radyoda yayınlanan tarım programlarını dinlememektedir. Televizyonda yayınlanan 

tarım programlarının izlenme oranı radyoya göre daha fazladır. Televizyonda 

yayınlanan tarım programlarının radyoda yayınlananlara göre daha fazla izlenmesi bu 

programlarda anlatılan konuların radyoda olduğu gibi sadece duyarak değil, gözle de 

görülerek takip edilebilmesidir. 

 
 
Deneklerin radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme sıklıkları ile eğitim 

düzeyleri arasında istatistiki bir ilişki yoktur. Deneklerin yaşları ile radyoda yayınlanan 

tarım programlarını dinleme sıklıkları arasında istatistiki bir ilişki yoktur.  

 
 
Deneklerin işletme arazisi genişliği ile radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme 

sıklıkları arasında istatistiki bir ilişki vardır. Geniş arazilere sahip olan deneklerin 

radyoda yayınlanan tarım programlarını dinleme oranı, daha küçük işletme arazisine 

sahip olanlara göre daha düşüktür. Sürekli dinleme oranı 251-500 da işletme arazisi 

genişliğinde azalmaktadır. Ayrıca bazı büyük işletmelerde teknik eleman bulunduğu 

için denekler dinleme gereği duymamaktadırlar. Küçük arazi genişliklerinde denekler 

birim alandan daha çok verim almak istemeleri de bunda bir etkendir. 
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Deneklerin % 14,63’ü radyoda yayınlanan tarım programlarından zirai mücadele, % 

17,10’u gübreleme, % 14,63’ü hayvancılık, % 12,19’u sulama, % 7,31’i ürünlerin 

satılması, pazarlama, kooperatifçilik konularıyla ilgili bilgi öğrendiklerini 

belirtmişlerdir. 

 
 
Anket yapılan deneklerin % 44,44’ü radyoda yayınlanan tarım programlarından 

öğrendiği konuları kendi işlerinde uygulamamış, % 55,60’ı uygulamıştır. Radyoda 

yayınlanan tarım programlarında öğrenilen konuların uygulama oranının televizyona 

göre düşük çıkmasının nedeni televizyonda anlatılan yeni tarım tekniklerinin gözle 

görülmesi, daha kolay anlaşılabilmesi ve akılda daha çok kalmasıdır. 

 
 
Deneklerin eğitim durumu ile radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuları kendi işlerinde uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki yoktur.  

Deneklerin yaşı ile radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri konuları 

kendi işlerinde uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki yoktur. Deneklerin 

işletme arazisi genişliğine göre radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendikleri 

konuları kendi işlerinde uygulama durumu arasında istatistiki bir ilişki yoktur.  

 
 
Araştırma yapılan deneklerin % 9,8’inin radyoda yayınlanan tarımsal programlardan 

gübreleme ile ilgili konuları uyguladığı, % 9,8’inin zirai mücadele ile ilgili konuları 

uyguladığı, % 7,3’ünün hayvancılık ile ilgili konuları uyguladığı, % 7,3’ünün sulama ile 

ilgili konuları uyguladığı, % 2,4’ünün ürünlerin satılması, pazarlama, kooperatifçilik ile 

ilgili konuları uyguladığı tespit edilmiştir. Polatlı’da deneklerin tamamı hububat 

yetiştiriciliği yaptığı için zirai mücadele ve gübreleme ile ilgili konuları dinleme 

istekleri ilk sırada yer almaktadır. 

 
 
Araştırma yapılan deneklerin % 30,4’ü radyoda yayınlanan tarım programlarında daha 

çok zirai krediler, % 10,1’i daha çok hayvancılık, % 5,8’i daha çok ürünlerin satılması, 

pazarlama, kooperatifçilik, % 5,8’i daha çok zirai mücadele, % 2,9’u daha çok sulama, 

% 4,3’ü daha çok gübreleme konularına yer verilmesini istemiştir. Denekler tarımsal 

radyo ve televizyon programları arasında zirai kredilere ilişkin daha çok bilgiye ihtiyaç 
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duymaktadır. Deneklerin zirai krediler konusunda tam olarak bilgili olmadıkları tespit 

edilmiştir.  

 
 
Araştırma yapılan deneklerin % 7,32’si radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup 

ya da telefonla katıldıkları, % 92,68’sinin radyoda yayınlanan tarım programlarına 

mektup ya da telefonla katılmadıkları tespit edilmiştir.   

 
 
Araştırma sonucunda elde edilen bu sonuçların ve araştırma sırasında tespit edilen 

sorunların çözümüne ışık tutarak uygulamaya aktarılabilecek olan önerileri de aşağıdaki 

şekilde sıralamak mümkündür: 

 
 
Köylü ve çiftçi kitlesinin okuma yazma alışkanlıklarının, basılı yayınların az ve 

çiftçilere ulaşma imkanın az oluşu göz önüne alınırsa kitle iletişim araçları arasında 

radyo ve televizyonun değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Televizyon yoluyla tarımsal 

yayımın etkili olabilmesi için, basılı materyaller ile desteklenmesi gerekli 

görülmektedir. Çünkü televizyon yayınlarının tekrarlanma olanağı olmadığı zamanlarda 

bireyler üzerinde kalıcılığı azdır ve izlendikten bir süre sonra unutulmaktadır. Bunun 

yanında televizyonda yansımanın gecikmeli olarak ortaya çıkması bireylerin kafasına 

takılabilecek soruları anında cevaplandırılmasını mümkün kılmamaktadır. Televizyonun 

eğitim alanındaki bu sınırlılığını gidermek için basılı materyallerin televizyon 

programlarıyla birlikte kullanılması gerekmektedir. 

 
 
Ülkemizde etkin bir tarımsal yayım hizmetinin başarılması için televizyon yoluyla 

iletilen bilgiler ve teknikler uygulamalı olarak her düzeyde (il, ilçe ve köy) nitelikli ve 

kalifiye yayım elemanları, konu uzmanları istihdam edilerek tanıtılmalıdır. Ayrıca bu 

uzmanların teknik ve ekonomik imkanları arttırılmalıdır. 

 
 
Televizyonda tarımsal yayım hizmetlerinin etkili bir şekilde sürdürülmesi kamu ve özel 

kuruluşların birlikte gösterecekleri girişimlere bağlıdır. Yayım hizmetlerinin 

yürütülmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer kuruluşlar ile üniversiteler 

arasında işbirliği yapılması gerekmektedir. Televizyonda tarım programları 
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çeşitlendirilmeli ve yüksek kaliteli tarım programları için yeterli mali kaynak ve destek 

sağlanmalıdır. 

 

Ülkedeki televizyonla tarımsal eğitim çalışmalarının sınırlı sayıda tarım programı ve 

sayılı kişi ile sürdürülemeyeceği göz önüne alınarak tek başına bir tarım kanalının 

kurulması gündeme getirilmelidir. Avrupa Birliği tarım politikaları çerçevesinde 

yayınlar yapılmalı, çiftçiler Avrupa Birliği konusunda bilinçlendirilmelidir. AB’ye göre 

karşılaştırılmalı üstünlüğü bulunan tarımsal ürünlerimiz tespit edilmeli ve televizyon ve 

radyoda bunların üretiminin artırılmasına yönelik programlar yapılmalıdır. 

 
 
Tarım programlarının daha yararlı olması için tarım müdürlüklerinin işbirliği ile 

uygulamalı eğitim yapılmalı, programlar açık ve anlaşılır olmalı, tarım kesimine yönelik 

sorunlar daha fazla işlenmelidir. 

 
 
Deneklerin çoğunluğu tarım programlarında zirai krediler ile ilgili konuların yetersiz 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu yüzden, üretimi ve verimliliği artıracak olan düşük geri 

ödemeli zirai kredilere yer verilecek programların hazırlanması gerekmektedir. 

 
 
Tarımsal yayımda radyo ve televizyon için program hazırlanırken yayımcı açısından en 

önemli konu program hazırlama teknikleridir. Bu teknikleri en iyi şekilde kullanabilmek 

programların anlaşılması, ilgi çekiciliğinin artmasına sebep olur. Televizyon ve radyoda 

yayınlanan tarımsal içerikli programların süre, içerik ve süreklilik bakımından yeterli 

seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Bu programlara gereken özen gösterilmelidir. 

 
 
Tarım sektörünün sorunları program yapımcıları tarafından yerinde tespit edilmelidir. 

Görüş ve öneriler teknik elemanlarca seyircilere açıklamalı olarak anlatılmalıdır. Tarım 

programlarında hedef kitlesine uygun içerikte yayınlar yapılmalıdır. Yapım öncesi 

yapılacak araştırmalarla çiftçilerin hangi konularda eğitilmeleri gerektiği beğeni ve 

istekleri saptanıp elde edilen alternatifler doğrultusunda ihtiyaca daha çok cevap 

verebilir daha tutarlı ve planlı tarım programları yapılmalıdır. Program öncesi yapılacak 

araştırmalar daha sonra program sırası ve program sonrasında da sürdürülüp hedef 
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kitlenin durumu hakkında sürekli haberleşme sağlanarak programın amacına ulaşıp 

ulaşmadığı kontrol edilmelidir. 

 
 
Türkiye tarım ülkesi olduğu için tarım içerikli yayınlara ağırlık verilmesi, özellikle 

kırsal kesimin eğitilmesi açısından oldukça önemli bir konudur. Radyonun tarımsal 

açıdan etkinliği özellikle televizyonun yaygın olmadığı geri kalmış ülkelerde fazladır. 

Televizyonun yayım alanının genişlemesinin radyonun dinlenilirliğini azalttığı bir 

gerçektir. Türkiye için bu durum söz konusudur. Ancak bugün televizyon yayınları daha 

çok eğlence, film ve dizi ağırlıklıdır. Geniş kitlelere ulaşan televizyon ve radyoda, tarım 

ağırlıklı yayınlar artırılırsa çiftçilerin bunlardan yararlanma olanağı ve tarımsal 

verimlilik artacak dolaylı olarak da ülkemiz daha hızlı kalkınacaktır. Bütün bunların 

gerçekleştirilmesi için devletin bu konuya özen göstermesi gerekmektedir. 

 
 
Televizyonda ve radyoda yayınlanan tarım programları anlatım şeklinde olabileceği gibi 

halkın ilgisini daha çok çekebilecek şekillerde de örneğin diziler, yarışmalar, söyleşiler 

şeklinde de olabilir.  

 
 
Tarım programları TRT dışındaki özel kanallarda ticari kaygılar ve reklam alamama 

gibi nedenlerden dolayı yayınlanmamaktadır. Özel kanallarda da tarım programları 

yayınlanmalıdır.  

 
 
Tarımsal radyo ve televizyon programı yayınlarının akşam saatlerinde özellikle 

mevsimler de dikkate alınarak çiftçilerin dinleyebileceği uygun saatler arasında 

yapılması gerekir. Çiftçilerin, yeniliklerin benimseme oranını arttırarak programdan 

öğrendiği bilgilerin pekişmesini sağlamak için ve dinleyenlerin büyük bir kısmının 

programı kaçırmış olması durumunda bunu telafi etmek amacıyla programların tekrar 

yayınlanmasına da gereken önem verilmeli ve her bir program haftada en az bir defa 

tekrar edilmelidir. 
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Tarımsal radyo ve televizyon programları çiftçi katılımı yoluyla uygulamalı yöntemlerle 

sunulmalıdır. Tarımsal radyo ve televizyon programlarına çiftçi katılımının sağlanarak 

çiftçilerin sesinden sunumların yapılması programları takip eden çiftçiler üzerinde 

olumlu etkiler yaparak onları harekete geçirecektir. Hatta yayın sırasında çiftçilik 

faaliyetlerine ilişkin olarak traktör sesi, hayvan sesi gibi temalara da yer verilmesi 

çiftçilerin dikkatini çekecektir. 

 
 
Radyo ve televizyon istasyonlarının öncelikle tüm ülkede bölgesel ve merkezi yönetim 

tarafından desteklenmesi gerekir. Radyo ve televizyon hiçbir ayırım gözetmeksizin 

toplumun çiftçi, göçebe, çocuk genç kadın ve tüm iletişim kurulabilecek potansiyel 

gruplarına doğrudan hitap etmektedir. Geri besleme sisteminin oluşturulması ve 

başarıya ulaşması için çaba harcanmalıdır.  

 
 
Araştırma yapılan bölgede işletme arazileri, çok parçalı olmamasına rağmen, ülke 

genelinde genellikle küçük ve dağınık işletme arazisi genişlikleri mevcuttur. 

İşletmelerin daha fazla küçük parçalara ayrılmasını önlemek, bu konularda tarım 

politikaları geliştirmek için çiftçileri bilinçlendirici tarım programları yapılmalıdır. 

Çiftçilerin kurulacak olan tarımsal kooperatifler ya da küçük ölçekli tarım birlikleri 

kanalları ile desteklenmesi gerekir. Bu örgütler aracılığıyla küçük tarımsal işletmelerden 

oluşan toplam alan içerisinde çok sayıdaki işletmelerin büyütülmesi de sağlanabilir. Bu 

bağlamda radyonun ve televizyonun teknik bilgilerden çok insan kaynaklarını 

geliştirme, örgütlenme, pazar bilgileri verme ve doğal kaynakların korunması 

konularına eğilmesi gerekir.  

 
 
Tarım programlarına mektup ya da telefonla katılımın sağlanması için program 

yapımcıları tarafından program içeriklerinde yeni düzenlemeler yapılması gereklidir. 

Örneğin canlı yayınlarda yarışmalar yapılıp çiftçilere tarımsal konularda bilgi 

kazandıracak sorular sorularak onların bilgilerinin artırılması ve aktif olarak programa 

katılmaları sağlanabilir.  
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Radyodan ve televizyondan sunulan tarımsal programlardan öğrenme yoluyla sorunların 

çözümünde karşılaşılan zorlukların giderilmesi için gerekli destekler ve yardımlar 

sağlanmalıdır.  

 
 
Çiftçilerin diğer bazı aktiviteleri desteklenerek gelir düzeylerinin arttırılması 

gerekmekle birlikte desteklenecek olan faaliyetlerin seçiminde de çevresel etkileri göz 

önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle bankalar ya da diğer kredi kuruluşlarınca 

uygun faizlerle ve uygun geri ödeme koşullarında kredilerin nasıl sağlanacağı 

konusunda programlar yapılmalıdır. Tarımla ilgili karar alma sürecinde etkili olan 

yetkili otoritelerin çiftçilerin yeni bilgileri öğrenme sürecine yardımcı olacak televizyon 

ve radyo varlığını arttırmaya yönelik girişimler ile destek olması bu alanda başarılar 

sağlanmasında büyük rol oynayacaktır. 

 
 
Özellikle okuma yazma oranının düşük olduğu ve okuma alışkanlığının olmadığı 

bölgelerde televizyon ve radyo gibi araçların etkinliği, yazılı araçlara oranla daha 

yüksektir. Televizyon hem göze hem de kulağa hitap ettiğinden bilginin kalıcı özelliği 

vardır. Ancak televizyonda tek yönlü bilgi akışı olduğundan tekrar soru sorma olanağı 

yoktur. Bu nedenle televizyon programların etkili olabilmesi için programların açık ve 

net ifadelerle yüklü olması gereklidir.   

 
 
Televizyon ve radyo programlarının kırsal topluluklarda beklenen ve gözlenen etkileri 

uygun araştırma yöntemleri kullanılarak izlenmelidir. Böylece elde edilecek veriler 

televizyon programlarının etkilerinin tespitinde kullanılabileceği gibi ileride 

hazırlanacak programlar için yönlendirici olacaktır. 
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EK 1 Polatlı haritası 
EK 2 Anket defteri 
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EK 1 Polatlı haritası 
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EK 2 
 

 
ANKET DEFTERİ 

 
KÖYÜN ADI    :  
 
DENEĞİN ADI    : 
 
GÖRÜŞME TARİHİ   : 
 
GÖRÜŞÜLEN YER   :  
 
SÜRE     : 
 
GÖRÜŞENİN ADI   :  
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1. Ailesi ve işletmesi ile ilgili sorular 
 
1.1 Hane halkının durumu (Aile başkanından başlayarak) 

 

 Aile 

Başkanına 

Yakınlığı 

Yaşı Eğitim 

Durumu 

Meslek İkinci İş 

veya 

Meslek 

Cinsiyeti 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
 

1.2 İşletme büyüklüğü 

 

Arazi Kuru (da) Sulu (da) 

Mülk Arazi   

Kiraya Tuttuğu Arazi   

Ortağa Tuttuğu Arazi   

Kiraya Verdiği Arazi   

Ortağa Verdiği Arazi   

İşletme Arazisi Toplam   

 

 

 

 

1.3 Üretim deseni 



 118

 

 1.3.1 Bitkisel ürün 

 

Ürün Alan (da) Üretim (kg) Verim (kg/da) 

    

    

    

    

  
 

1.3.2 Hayvansal ürün 

 
Hayvan 

Cinsi 

Adet Irk Ürün Cinsi Verim (Kg) 

     

     

     

     

 
 
1.4 Alet ve makine varlığı 

 
Traktör : 

Pulluk  : 

Mibzer : 

Pülverizatör : 

Biçerdöver : 

Diskaro : 

Diğer (Belirtiniz): 

 
 

           1.5 Köy yönetimine katılma durumunuz nedir? 
 
 

1. Muhtar 

2. Aza 

3. Köy derneği 

4. Diğer (Belirtiniz) 

5. Yok 
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    1.6 Toplam gelir içinde tarım dışı geliriniz var mı? Varsa neler? 

  
 

1. Yok 

2. Var 

 
 
     1.7 Tarımsal üretim dışında yaptığınız işler nelerdir? 
 
 

1. Yok 

2. İşçi 

3. Memur 

4. Serbest 

 
 

1.8 Köyünüzde yaşayanlar gelir durumuna yüksek, orta, düşük olarak üç gruba  
ayrılsa siz hangi gruba girersiniz? 

 
1. Yüksek gelirli 

2. Orta gelirli 

3. Düşük gelirli 

4. Cevapsız 

 
 

     2. Kitle iletişimi 

 

           2.1 Televizyon 

 
 
           2.1.1 Televizyonunuz var mı? 

 

1. Evet 

2. Hayır 

 

 

           2.1.2 Televizyonu daha çok nerede seyredersiniz? 



 120

 
1. Evimde 
2. Komşularda 
3. Akrabalarda 
4. Kahvede 
5. Diğer: 

 
 

2.2 Radyo 
 
 
2.2.1 Radyonuz var mı? 

 

1. Evet 

2. Hayır  

 
 

2.2.2 Radyoyu daha çok nerede dinlersiniz? 
 
 

1. Evimde 
2. Tarlamda çalışırken 
3. Komşularda 
4. Akrabalarımın evinde 
5. Kahvede 
6. Diğer: 

 
 

3. Tarım Programları 
 
 
3.1 Televizyon 
 
 
3.1.1 Televizyonda yayınlanan tarım programlarını hangi sıklıkta izlersiniz? 

       
1. Sürekli  
2. Denk geldikçe  
3. Hiç izlemiyorum 
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3.2.2 Televizyonda yayınlanan tarım programlarından öğrendiğiniz şeyler 
nelerdir? 

  
         

1. Her hangi bir konu öğrenmedim 
2.  Gübreleme 
3.  Sulama 
4.  Zirai mücadele 
5. Çapalama, tekleme 
6. Bağ-bahçe bakımıyla ilgili 
7. Hayvancılıkla ilgili 
8. Ürünlerin satılması, pazarlama, kooperatifçilik 
9. Diğer: 

 
 
3.3.3 Televizyonda yayınlanan tarım programlarıyla ilgili olarak kendi işinde 
uyguladığın olduysa neler? 

          
1. Olmadı 
2. Bağ-bahçe bakımıyla ilgili 
3. Hayvancılıkla ilgili 
4. Sağlıkla ilgili 
5. Ürünlerin satılması, pazarlanması, kooperatifçilikle ilgili 
6. El sanatları ile ilgili 
7. Zirai mücadele 
8. Diğer:  

 
 

3.4.4 Sizce televizyonda yayınlanan tarım programlarında daha çok hangi 
konular yer almalıdır? 

   
        

1. Hayvancılık 
2. Zirai krediler 
3. El sanatları 
4. Ürünlerin satılması, pazarlanması, kooperatifçilik 
5. Toplumsal konular 
6. Zirai mücadele 
7. Sulama 
8. Gübreleme 
9. Diğer: 
 
 
3.5.5 Televizyonda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da telefonla 
katıldınız mı? Katıldıysanız hangi konuda? 

          
1. Evet 
2. Hayır 
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3.6 Radyo 
 
 

3.6.1 Radyoda yayınlanan tarım programlarını hangi sıklıkta dinlersiniz? 
  

1. Sürekli   
2. Denk geldikçe  
3. Hiç dinlemiyorum 

 
 

3.6.2 Radyoda yayınlanan tarım programlarından öğrendiğiniz şeyler nelerdir? 
   
        

1. Her hangi bir konu öğrenmedim 
2.  Gübreleme 
3.  Sulama 
4.  Zirai mücadele 
5. Çapalama, tekleme 
6. Bağ-bahçe bakımıyla ilgili 
7. Hayvancılıkla ilgili 
8.Ürünlerin satılması, pazarlama, kooperatifçilik 
9. Diğer: 

 
 

3.6.3 Radyoda yayınlanan tarım programlarıyla ilgili olarak kendi işinde 
uyguladığın olduysa neler? 

   
        

1. Olmadı 
2. Bağ-bahçe bakımıyla ilgili 
3. Hayvancılıkla ilgili 
4. Sağlıkla ilgili 
5. Ürünlerin satılması, pazarlanması, kooperatifçilikle ilgili 
6. El sanatları ile ilgili 
7. Zirai mücadele 
8. Diğer:  
 
 
3.6.4 Sizce radyoda yayınlanan tarım programlarında daha çok hangi konular yer 
almalıdır? 

  
         

1. Hayvancılık 
2. Zirai krediler 
3. El sanatları 
4. Ürünlerin satılması, pazarlanması, kooperatifçilik 
5. Toplumsal konular 
6. Zirai mücadele 
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7. Sulama 
8. Gübreleme 
9. Diğer: 

 
 

3.6.5 Radyoda yayınlanan tarım programlarına mektup ya da telefonla katıldınız 
mı? 

          
1. Evet 
2. Hayır 
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