TüRK cİFTÇtstNtN EĞtTtM SORUN1ARI

As. Erdoğan

1. çtFTçt

EĞİTtı,,tİNtN öNEM1

"yurdumuzun ekcnomik ve
sosyal yaşamr yöniinden büyiik önemi olan tarlm eğitimi, Türk top1um hayatınln her bakımdan gelismesini gerektiren ça 1ı srna konularınrn başrna alrnrnağa değer bir
önem taş ı.maktad ı.r. ı' (11, s. 1).

Az gelİşmİş iilkelerde extansif tarrm tekniği uygulanmakta d:,r. Bu memleket].erde tarım kesİ-

mi nüfusun büyük bir kısmını içermektedİr. Yurdumuz tarı.mlnda
da, aktif nüfusun Z 65 i tarlm
kesimindedir. Tarım].n bu tiir ü1kelerdeki yaygrn özellikleri: İnsanların işgücü tam olarak kullanrlmaz, verimi artrran yönten 1er, gereçler, gübreleıne, sul ama,
iliçlama ve benzeri girdi).er yeterli değildir. Hayvanlar yar1 aç-

trr. Elverişli yağıslardan başka
verimi artrran bir şey yoktur(11,
s.

10).

Tam

gelişrnis ülkelerde ise,

tarlmda hakim karakter, intens if
bİr uygulaınadır. Böyle memleket 1erde münavebe uygulanmakta, po 1ikültür (çeşitli) ziraat g'6z4çaromaktadlr. Her çiftçinin üriinü 2025 kisiye yettiğinden nüfulun an-

cak Z 10 u tarlm kesiıninde bı.ılu nur. Çağdaş İlerİ yöntem ve ge reçlerle yüksek verim sağlanrr .
"Tarımda ancak ve yal,nız
rasyonal çalışına yöntemleri ile
30

OKTAY

dİr ki gelisııekte o1an ülkelerde
bilgisizlik, aclık ve sefalet içinde yasayan kitleler için top-

lumsa1 ve ekonomik kalkınma sağlanabilir. Bunun icin de heınen

yeteri kadar okullar kurulmasr

karacahi1 sayı.sınrn a za 1tı'].mas r
zorunludur. " (11, s. 12).

,

"Birçok ikl iıni kendi içinde

toplayan ve büyük bir tarrm memleketi olan yurdurnuzda, çağd aş
tarım yönternlerinin ve tekniği nin büyük çiftçi kitlesine ulaşt:.r:.lması ve mal edilmesi bu kit-

lenin bir vandan yetismiş, bir
yandan da yetişnekte olan kuşakların bu alanda bilgi ve görgü lerinin art:.rılması. işgücünün ve
veriminin art 1rı. lnasl, Türk Çift-

çisine gelismiş iilkelerdeki mes1ektaşları kadar başarl ve hayat
seviyesi kazandırrlmasr için ,
Milli Eğitim Bakanl].ğr.nca, Tarlm
ve Köy İsleri Bakanlrklarr ile
girişilecek tarrm eğitimi çalrş-

malarının ve açılacak tarlm eğit imi kurumlarlnın üçe ayrılınası
konusunda birlesınis 1erdir.
1

2
3

Genel eğit iın içinde tarım

eğitimi

Yetiskinler (halk) eğitiııi içinde tarım eğitiıni
Meslek eğitimi içinde tarıın eğitimi" (11, s. 12).

yukarıdaki husus 1ar 1953 yı1rnda Unescolnun, tarlm eğitiıni

üzerinde yaotıklarr top
da al rnan kararlardrr.
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A. Uzun Devrede Çif tçi
Eğitimi
Bu konunun incelenmes ine başlarnadan önce gene1 o1arak

Türk toplurıunun eğitim dururnunu
gözden geçirmekte yarar vardır.

1970 yılında, yurdumuzda oyazar
kur
niifusumuz 15,1 milyona

Bunu yüzde o 1arak
gösterınek icabederse, toPlam nüfusun Z 54,7 si okur yazardır.
Cinsiyet açısından konu incele necek olur ise erkeklerin Z 69'u,
kadrnların i.se Z 4Q| ı okur vazar-

ulaşmlstlr.

dır(3).

Kırsal nüfusun okur yazar lrk oranı ise: 16 yaşrndan yukar1 nüfusta Z 39,4 olarak görü1 mektedir. kadrnlar arasında bu
oran çok daha düsüktür (zI7,0 ) .
Buna karşı1:.k erkekler ar as rnda
bu oran Z 6I,8 dir (5, s. 160).

tltöpretimbireyde sağlam
bir kisilik geliştirme ve onu
iyi bir yurttaş olarak yetiştirıneyi amac edinmiş t ir.
"Teme1 eği t imde, çocuğun sadece daha ileri eğitim kademeleri için hazırlanmas:. söz konusu
olduğunda, eğitimin sosyal yöniine ağırlık verilmesi norma1 sa yr 1ab il ir. Ancak, köye götürülen
terne1 eğitiın hizrnetlerinden va-

rarlanan çocukJ.arrn büyük bir

çoilunluğunun ileri bir öğrenim
kademesİne devam etme o1anağına
sahip olmaması- ve köyde hayat 1arınr devam e t t irrne zorunluğu1
köy eğitim programl ar ı-nda, eiitiııin ekonomik amaçlar:.na da a-

ğrrlrk verilrnesini gerektirir
(5, s. 27). Uzun devrede çiftci

eğitiminde bas ar:.1ı olma, ilköğretime gereken ijnemin verilmesi
lle mtlnl(Lln olabtlır.

Türk eğitirn diizeninin kurulmas:-nda ve :.slahında temel
f ikirler bakrrnından etkili Prof.
John Deı,ıey'in 1924 vılında meın1eketimize gölip ince leıne 1er ini
bitirdikten sonra ha z rr lad ığ ı.
raporda ileri siirülen fikir ve

teklifleri öneml id i r. Prof Deırey
köyliilerin eğitilmesi ile ilgi1i olarak şu görüşleri ortaya
.

koymııştur:

"Amaca ulaşrnak için okul 1arrn öğrencilerine yalnız bazı
ders konularrnı öğretmesi kaf i
değildir. Okullar bilhassa sosyal hayatı.n etkin akım].arından
uzak kalmıs köv bö 1ge ler indEtoplurnsa1 hayatın ınerkezini te ski 1
e tme l İd İr. "

ni

lıOkull
mes]"ek

ar kendi öğrenc i ler ive teknik yönlerinden

eğitmeye doğrudan doğruya hiz met etınekle beraber ekonorni ve

sanavi hayat],yla ilgili bilgileri toplayrp yayınlaınak iç inde
birer merkez o lma lıd ır. "

B.

Oku1

Drsr Çiftçi Eğitimi

Okul dı.sr. çiftçi eğitimi
a1 yayırn çalışmalarr kapsaınına girmektedir.'|Tarımsal
t ar:.ms

3].

yayım, krrsa1 alanda yaşayan top1umun, uygun bir sisteuı içerisinde okul dışr yetişkin eğitimi o-

larak tanıml

anmaktadr r.

" (8, s.2)

-Yay].mc1 bİr öğretmen göıevİ yaprnaktadrr. Krrsa1 toplumun bilgi sini artrrmak, görüşlerini ge 1iştİrmek, çalışma düzenini ve kapasitesini artı'c1 yönde f aal iye t
lerde bulunmaktadlrlar, if arıın kesiınindeki nüfusun, minimum devl e t
yardrmı ile, çiftçinin kendi öz
kaynaklar:"nr , işgücü ve gayreti

ınesi gibi konuları

lerin beş duyu organrna (görme ,
duyma, dokuıına, tat alma, Ve koku alna organlarına) hitab ede cek şekilde düzenlenınesi dir. Ayrrca, çiftçiler aşağıdaki husus1ara dikkat edilirse
siirede öğrenirler:

1.

o1abilir.

Top 1uınun

özelliklerini

ve

sorunlarını. belirlemek için sur vey yaprlması, gerekmektedir. Ancak az gelişmiş ülkelerde buna pek
gerek görülmemektedir.

2. Yayrm progranı : özellikle
uzun devreler için yapılmal:-drr .

Haz:,rlanacak programlar . çal tşma
yapılacak halk ile giirüşme yapı larak onlarrn istek].erine paral e 1
olarak iie elde mevcut kaynaklara
göre yapılması, uygun olur.

3. Çalışına planr yapmak: hazrrlanan Programln detayl andl rı 1-

masr i s lemid

ir.

4. tşlerin günlere bölüştü rülqıesi: daha detayl]- bir biçiın de planrn haz ırlanı ş ıdır.
5. Değerlendirme ve kontrol :
elde edilen sonuçlarln, düzenlen32

daha kısa

a) Eğer çiftçiler öğrenmeyi
istiyorlar ise,
b) Tarım yayımcılarrnr be ğeniyor ve yeni bilgi için zorluyorlarsa,
c) öğretilenleri anlryor iseler,
d) Dersler değişik şekil
lerde sunuluyor ise,
e) Derslere çok soru sora rak kat ı 1ıyor 1ar sa,
f) Pratik çalrşıyor iseler,
g) Çalışmalardan tatmin o-

Çiftçi eğitimi ve yayım ca1rsmalar:, onlarrn çö züml enrnes ini
arzulad:-klar:- sorunlarr kapsavacak biçimde olabilınesi aşağrda belirtilen beş hususa dikkat edil mümkün

amaktadır.

Çiftçi eğitiminde dikkat edilmesi gerekli diğer bir konuda
yaoılacak çalrsrıaların ve b i 1gi-

ile yaşama standartlarlnl artlrl1nasl tarln yaylmcls1nln esas a(u]cınr teşkil etınekted ir.

mesi ile

kaps

1uyorlarsa,

Yapr.lan eğitim çalrsmala rından iyi sonuçlar daha kısa zananda alınabilir (8, s. 47, 57 ,
100).

C. Ögretin Yöntern'leri
Yayım çalrşmalarl yaD1 1ırken aşağıdaki öğretim yöntemleri uygulanır:

-Yaygln (genel) öğretim yönteni: toplunda ilgi ve istek doğurur. Radyo, televizyon, Ba?ete.
sirküler, bülten, afiş, sineına dan yararlanılı.r.
tem uygulanrr.

İlk

önce bu yön

Geliri

-Grup öğretİm yöntemİ :Grup
çiftçİler ile yapılan eğitİrn
yöntemidir. Deneme yapmayr doğurur. ToPlantl, grup sohbetleri, demonstrasyon sonuç ları , dernons trasyonlar, çiftlik
z iva
ret 1eri, kurslar ve düzenlenmiş
amaclr seyahatler yöntem için ded

ir

yapmak,

-Sosya1

Toplum

-Eğlence:
Köy civarrnda ePlenmes
öğretmek,

çözüm bulmalarl

mek

nr öğret -

.

-Ekonomik amacı:

yeni tarım teknikler
öğretmek,

100).

yaş

ile

in

i

ini

El işlerini ijğreterek kendilerini tatmin duygusunu
gelistirmek (8, s, 47, 57,

Kırsal Kesimde Gençle rin Eğ it imi

kooperatifçilikyolu

yararına ç al r smavı

öğret$ek,
Yaylnc:- ile çalrşmanrn yararlarınl öğretmek.

çiftginin, tarln yaylmc ıslna gütam olduğunda iyi sonuçlar
verir. Enson yayırn ç al r srna s:.d ır.
Pahalıdır. Fazla personel ge rektirir. Çiftliği ziyaret , telefon görüşrneleri, mektup bu
yönteme dah i ld ir.

-Eğitim amacl: (kafa)
. 1yi bir 1ider yetistirme,
Güvenli ve sağlam karek terlİ o1malarını sağlamak,
kendı sorunlarrnr beraber

:

Sosya1 yönden gelistirme,
art ırma ,

veni

1ılara na zaran yeniliklere karşı daha çabtık uyum gösterirler. Bu yüzden
geleceğin iş le tmeci leri o1acak
genqleri eğiterek, tarlmln kalkınmasına yard],mcı. olunur. Uygulamada 4-K klüpleri bu amaca
hizmet etmektedir. Bu klüplerin
bellibaş1:. prensipleri aş ağ ld aki gibidir:

anac r

kiiltürü

-Bİreyse1 öğretim yöntemi:

Gençler,

ı çalısmalar

Kay]-t ve hesaD tutmas ı.nı
öğretnek.

.

D

art ır lc

Yurdunuzda çiftçi
eğitimi
görevi Grda-Tartm ve Hayvanc rl ık
Bakanlrğına bağ 1:, Teknik Zİraat
Miidürlükleri taraf ından yaprlmaktad]-r. Ayrlca Köy tsleri Bakanl1ğına bağlı Toprak-Su Teşkil5tl tarafrndan yayrm hizmetJ.eri yap:-l -

çalrşrlmaktadlr. Bunlardan
ri, Çiftçi Kurulusları, özel Ku ruluslar (il5ç ve gübre sirketleri, Konserve fabrikalarr), Ordu
Toplum (kendileri arasrnda) tarrm-

mağa

başka, Zirai Mücadele viidürlükle-

sa1 yayrm hizmetleri yaDrnaktadı'r1ar.

l|Tarrm Bakanllğına bağlı merkez ve köylere kadar uzanan Teknİk
Ziraat Teşkilatr, araştrrma, deneme ve yaylm hizmetlerini iizerine
almrs bulunmaktadrr. Bu örgiit aynı zamanda okul dısr yetiİkin

çiftçi eğitimini de iistiine alıııştr.r. Bu kuruluş çiftçinin ayağına

,ı ,ı

,1

bilgi ve hizmet götürmektedir. Okul
dışı eğitimde birey (fert) ı grup

ve yaygln öğretirı yönteınlerinden
yararlanr 1maktadı r. Önceleri köy
erkekleri ile başlayan çalışmalar
1954 yılından sonra köy kadrnla rınrda içermeye başlamrs, daha
sonralarr o1uşturulan 4-K klüpleri ile 8-18 yaşları arasındaki kız
ve erkek çocuklarınıda eğitime
almış bulunmakt adlr lar. Uygulama].1 eğitimde demonstrasyon y6nte mine özellikle başvurularak yeni1iklerin köylerde önder çiftçiler
taraflndan uygulanması sonucu yayrlmas:.na çal].şı'lınaktadrr. 4 - K
klüpleri daha çok proje sisteıni
üzerinde çalıştrrrlmaktadır. Tek-

nik Tarrrn Teskil5tı kısa ve uzun
süreli kurslarlada eğitiın ve a raştlrma sonuçlarını. yaymağa ça1ışınaktadır'.'(10,

III.

s.

90)

.

DENLERİ

Gene1

bilgi

edinmek

açısından bu konudaki araştlrma lara göz at:.ld:-ğında tarım eğitim
ve yaylm faaliyetleri konusunda
Türkiye çaprnda yap ı.l an aİaştırma
sonuçları şöyledir:
Tarrm teknoloj isi ile yakınilgili bulunan eğitim ve ya faaliyetleri modern tarlm
girdilerinin kullanrlması yöniin den çok öneml idir.

dan
yım

Köy gene1

bilgi

anketinde

if kamu personelinin köyü
zİyaret sıklığı sorulmuş bulun maktadlr. Alrnan cevaplara göre
Ziraat Teknisyeni örneklemeye
muhtel

34

Tarım bölgelerİne göre tarıın teknisyeninin ençok ve en
sık ziyaret ettiği köylerin Ege,
Marmara ve Orta-Kuzey bö lge le
rinde ve hiç gitmediği köylerin
de sırasryla 0r ta-Doğu, Doğu-Gü -

ney, Karadeniz, Doğu-Kuzey ve Orta-Güney bölgelerinde en yüksek
oranda bulunduğu görülrnektedir.
Köy büyüklüğüne göre yapı lan

tasnifte ziraatçrnın hiç gitmediği köyler, nüfusu az o1an küçük
kövler arasrnda daha yüksek oranda olup köy nüfusu arttlkça zİyaret edilmeyen köylerin oranr da
azalmaktad].r.

ÇtFTçİ EĞtTİMtNDEKt YETERstzLtKLER VE BUNUN
ETKtN oLAMAYIş ININ NE-

A.

giren köylerin Z 35,0 ine hiç
gitmerniştir. Köylerin Z 24,5 iıe
ziraatçı ayda bir veya daha srk,
Z 40,5 inde ise ayda birden daha
seyrek olarak zİyaret etmiştİr .

Muhtelif devlet personel ine

bir iş için basvurma durumu ile
ilgili soruya verilen cevaplara
göre çiftçilerin Z 45,9 u ziraatçı.ya başvurnuş bulunmaktadlr. 0-

kur yazar çiftçilerin z ir aatç rya
başvurma oranr okur-yazar olma yanlara göre daha yüksektir ( Z
54,2) (5).
Tarr.ın personelinin köyü ziyaret sı-klı"ğ:. düşük olınaslna rağ-

men

çiftçilerin yaklaşrk olarak

yar:.sl tar]-m personeli ile en az
bir defa temas etmiş bulunmaktadrr.
.n:-n

Bu durum tarlm elemanlar].

ciftçi için taşıdığ:,

ifade

etmekted

ir

.

önemi

-

Tab1o 1. Okur Yazar1:_k ve Yaş Grupları"na Göre Çiftçilerin
Tarım Personel ine Başvurma Durumlarr
Tarrm Personeline Başvuranların Oranı

Yas Grupları
16 -

Toplam
z

0kur-yazar
olmı-van 7.

Okur-yazar

Cevapland

,5

36,9

290

5.6,4

34,1

5| ,2

1131

50+

61,3

34,3

42

,8

684

TOPLAM

54,2

33,7

45,9

2105

25-

39

49

,8

25

Köylere göre yap:.1an değer -

1endirınede örneklemenin

öz

e

11iğ

i

sebebi ile ve bilhassa biilgelere
göre yaP1-lan tasnifte köy sayrlarının az1:.ğı yüzünden sonuçlar1
iht iyatla karşılamak gerekmekle
beraber gene1 olarak memleketi mİzde tarım yay lrn1 faaliyetlerinin en önemli unsuru olan tarlm
personel inin köyleri z iyare t in in
yetersiz olduğu söyl eneb i 1ir.

Ayrıca gerek traktör gerekse diğer girdilerin ku 1lanı 1:. ş ında bölgeler arasr önemli farklr-

1ıklar bulunduğu söylenebilir .
özellikle suni gübre kul lanrmında bölgesel f atklar 7" 72,3 den
Z 3,3 e kadar değişmektedir.

girdilerinin kul lanr ile Ziraat Bankasından kredi ile, köyde kooperatif bulun 1rşı_

Tar:.m

ınası, köy büyüklüğü, şehre ya
krnlrk, ürün çeşidi ve tarlm personeli ile temas etme gibi bazı
değişkenler arasında ilişki bu1unduğunu söyleınek mümkündür. Bu

girdilerin kullanılmasrnı sı

n:-rlayan en önemli etkenlerin pahalılık, bilgisizlik, ve bulamama

r-

rıcr savısı

gibİ sebebler olduğu anlaşılmaktad 1r. Araştı.rma verilerine göre
tarlm yaylm personelİnİn yurt
6lçüsündeki z iyaretleri sınrrlr
bı.ı

1unrnaktad

].

r

.

Ttirkiye çapında Ziraat ı!tihendislerinin Mes 1eki so run 1ar r
ile ilgili yapı.lan araştırma sonuçlarına göre:

Birçok taşra kuruluşların çalışııalarr yerine büro hizmetleri ve masabası faa -

d.a, arazi

1iyetleri terc ih edilmekte veya
§artlar onu gerektirmektedir. Örneğin Teknik Ziraat Te şk i 15 t ının
hizmetleri kaza ve i1 merkezle rinde yoğunlaşmakta ve bura 1ar ıda esas faaliyetleri yaz:-smalar

teski1 etmektedir. Nitekim yaoı1an bİr araştlrmada Teknik Ziraat
Miidürlerinin Z 53 iinün zamanla rlnln çoğunun tarlm dls1 konularda işlere hasrettikleri ve kaza

Ziraat Teknisyenlerinin giin l ük
çalı-şmalarrnın ancak Z 3,3 ünü
tar:.msa1 yayı.ma ayı,rab i ld ik 1er ini ortaya çıkm:.stlr (9, s. 62).
Taşlt yokl!ığu veva yeterslz35

1iği arazi çalışmalarınr çok sı nırland:.rmaktadrr. Ayrrca araç
olsa bile akaryaklt veya şöfijr
yokluğunda aynı hususu doğurmak-

Yayrm teşkil6t:_nda çal:,san-

larrn halk ile diğer müesseselerde calrşanlarrn arazi ile
daha

çok temasr temin edilmeli, teknik
elernan yeterinden fazla rnasaba şrnda kalınanalarr ve odasının dısrnda mesaisi daha cok daha ve terl i o labi 1me 1id ir.

tadlr.

Türkiye lnin tarlm koş u 11ar 1
gözönüne alınarak Zirai Yayım ve
öğretim konusunda ihtisaslasmaya
gidilmesi yerinde olacaktrr (9,
s. 33).

Çiftçi sevivesine inen,qiftçi ihtiyaçlarına cevap verecek
ree1 çalrşmalarda ve faaliyetler-

araş tlrma
Yayıın teşkil5tı
enstitüleri ile çok sıkr isbir 1iğ i halinde çal:.şrnalarl, hatta

de bulunulmalrdrr.

araştlrma kurumlarrnda yaylm elemanlarıda göreve almalr ve yayımc].larl halkrn dili ile konusmalı.drr (9, s. 86) .
Tab].o

2

Teknik Ziraat Miidü r 1ük lerinde Görevli Ziraat Yüksek
Mühendislerinin Bölgeler ttibariyle Dağ:.1161
Miihendis

L964

1971

1964

37

107

51
29
26

130

78526
41531
49900
58042
48|41
80532
25489
40403
17 4906

Savısı

IIIIII-

ortakuzey

Ege
Marmara

Iv- Akdeniz
v- kdzevdoğu
vI- Güneydoğu
vI1- karadeniz

vIII-

,o
27
J1

ortadoğu

Ix- ortagüney

KAYNAK: Talim,

36

i

ziraat

16

M..

84
56

6I
4I

76
62
64

Zj.r aat Yüksek

Zİ.r

aata Yarayls- Beher Ziraat
Miihend i s ine
Düşen 1şletme
Sayıs ı

1ı Arazi (Ila)

|97|

24952
10825
9279
l 1091
9115
8247
189 31

9t!|4
18622

L964

|247 5

10825

9279

11091
9116
8247
18931

94l4

|8622

19 71

3964
4247

3203
514 9

3586

5632

67 25

4,182

4655

Mühendislerinin vesleki Sorunlarr.

B

Araştırma konusu inc e lenecek olursa:

Zİraİ Araştrrma Kurulus-

1arr Tarlm Bakan].ağlna bağl1 o1arak hizmet götürmektedirler .
Türk t ar].rn:.nı-n kalk:-nması" ve

çağdaş düzeye ul aş t rr r lmas ında
önemli bir yer tutmaktadrrlar .
Ancak, araştlrma kurulus4arr i1e tarrm yayrm çalışmalarrnr yiirüten örgütler arasında gene1 o1arak s:.k]- bir temas içersinde
Qalıştlklar1 görülememektedir .
Araştrrma sonuçlarr, üre t ic iye

ulaştlrllamamakta bazı arastı rrcrlar bu hİzmeti kendi gayret1eri ile sürüklemeye çaba sar fetmektedirler.

U. Klrsal Ev Ekonomlst-Ler1
Türkiye'de 19 65 y r 1rnda
kurulan Köy İsleri Bakan],1ğlna
bağlr o1arak hizmet gö rrnekted i r1er. Bu yüzden Tarrm Bakanllğ1nr İlgİlendiren bu konu ile,Ki5y
İşleri lakanlrğr beraber hi zme t
görınektedirler.

Çiftçi ailelerinin, bes 1enne, tarrm, yemek pigirme,dikiş nakış, ev bakımr, çevrenin

gelistirilmesi, çocuk bakırn:,
ve ilkyardrnı, erkeğe işletme kararlarında yardrnı, bitki ve hayvan yetİstİrİcilİği gİbİ konu larda eğitilınelerine çalrşılmaktadlr ( 8, s.

109).

kuruluşlarınca karş ı lanan çiftçi eğitim hizrnetleri
ve bunlarrn etkin o 1amayl ş lnln
nedenleri aşağlda sıralannrş Kamu

t].r:

A- Gdrevli personelin yayım

bilgisi yetersizliği araş t],rma ij rgii t 1er i
ile
il iski kuramayrs 1arr

B- Tarrmsa1 vayı.m hi zme t 1erine ayrrlan zaman, idari

işlere ayrılan

d,aha

zamandan

az olmaktadır.

C- Yaprlan ciftçİ eğitim ça1ışmalarrnrn temeli çif tçinin sorunlarrna dayalı,mı dır? Yoksa i1 seviyesi
veya beşyrllrk kalkrnma
planlarrna parale1 ola rak rnı uygu lanrnak tadrr ?

D- Çiftci eğitim çal r smalarr olarak uygulaınada gerçekte ne yapılmaktadır ?
Mevcut tarlm sisternine uy
gun o1arak tohumluk,meyva
f idanlarr ve bazr g,irdi-

1eri için belgeler

temin

edİlmekte ve mevcut ta rrm sisterıine hizmet e d

i 1mekt ed

0ysa yayııı

ç

ir.

al l srnal ar1

:

a) Yeniliklerin soyut örnek1eriyle tan]-tılmas1
b) Yeniliklerin yayılrıası ve
inandrrılmasr cesaret verilmesi.
c) Hi znıe t in götüriilmesi (ü1kenizde sadece bu kısrm
yaprlııakta. Ancak bu giib-

re, tohum gibi girdiler ,
kooperatiflerveya'6ze1kuruluşlar tarafından da
karşrlanabil ir. Bu yiizdeo
Iarlm orgıı t Ler1 bunu yap-

mamal

]-dlr.
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d) Mevsiınlere göre, Teknik

tarln örgütlerince ha zırlanan planlar, yl1 1ardır t ekrar

drr. Aşılama,
bi.

l

1anı 1maktabud aına gi-

e) Olağan sorunlarr

çözüm

-

1eyecek nite].ikteki çalrşma programlçr etkin
çalrşmamaktadrr. Böyle
bir durumda, lrüçük bir
grup ile bıı sorun çözümlenmeye çalışrlmakta ve
bu çalısma yerel kalmak-

tadrr. Bc 11i uzm3n 8etirilerek sorun çö ziilırıeğe
çalışllmaktad].r.

f)

Mevcut
tışma

aa) Çiftçinin girdisi yetersİzdir. Btınrın çözümii
için çalrşmalar yao r lmamaktadır.
bb) Bilgi yetersizl iği :
(Çalı şına prograrnlarr
lar ınr
çiftçinin
cözmeğe yönclilı dcği 1)
ortrn

çiftçi eğitim calı smılara

- İstek yaratma
gazete,

- Bilgi

(hadyo

TV)

,

taşı-ma, öğretim

(kurslar)

- İkna etme, cesaretsizliği yolretme bülten ,
s irkii 1er,mel,.tıın , kiiçiik
broşürler, kitapçrlılar,
?,azete, tab1C),

toD

lan-

t1, film, slide,radlıo,
demonstrasyon (son iki
yıldır durdıırıı 1dıı) kurs1ar, mode1 isletmeler,

kişise1 il
?o

i

çiye giibre, traktör,kredİ
için belgeler tanz iın edi1-

mekte, yeni varyete tohum
ve meyva fidanlarr temin

edilnektedir. Ancak bu
gübrelcr yerine yeni tanltmalar yaprlmalrdrr.
dd) tdarec i 1ik
Yazrşmalar r c evap
vermeler kr rta s iye

işleri

Anla§mazlıklar

koşullar ve tar -

§

cc) Hlznetler gotur!ılur -

ken pazarlama sorumluluğu
olınamakta ve bunun eğitimi yap ı lrnamaktad:.r?Cift -

ski 1er.

1irk

is

i)

(b

i-

Srnırlamalar ( çeltik yi5resi gibi)
Toprak kul lanrrnr ( te-

ras,

drena,i)

Zorunlu tohumluk
Toolantı,lar (32 de-

ğisik

komitede üye)
Diğer görevler (nüfus sayrmr gibi)
lstat tstrk1 bı.lgr
toplama ve gönderme.

ee) Teknik Ziraat Müdür lüklerinin ve tlçe Ziraat
|rühend isliklerinin prog raml tanzim ve uygularoas r
nasrldrr? (örneğin zeytin
fidan istegi 1/ı.000, karşrlanan 900 adet).

ff) Yeniliklere karşı davranlş ve kabullenme ciftçiyi harekette tutarak,yenilik 1ere karşı değ i sme 1eri kabu1 etrneleri kolay 1aşt:.rılarak kalkınma baş-

latrlınalr ve
r

ilmel i

devarn

etti-

a

giire

i _,kıı

Mevcut

ko şu ).1ar

arz talebe nazaran da-

kr

Bu neder,lc
girdi
s oruıı çiftçinin
1ar nı
ka rs r 1ay ac ak
sekilde eğitilnıeli ve
arz kaynaklarr c oğa 1-

iıtkiıı

vapac ak

o1anı halen gö riil eme mektedir.
Kooperatifçi1 ik eğitimini yapacak kaza \ıe
köy seviyt:s indc hiçbir
elemana rastlanllanrilmaktadı'r. Köy tşlcr-i
Bakanlığı gii revi iizerine almış bı,ı 1unınakt a-

rd ır,

çalısmaları

,

r\n,,,ık ı;on yıl larda yayım
al ı :,ı.a orıı;ınizasyonlarında deİ i s illi il( 1..r ı,apılarak, tarrmsa1
i.ilc,tlrec ilik ya_Vlncılar1na ağır-

1rk

\,.)r i 1]ıekt ed

ne1 Teknik Tarrm

Danimarka
Norveç

4q

i

j75
3r

1and a

tngiltere
:

]

ç

ır.

KAYNAK

{,f bil İnqli

ı

C

Ho 1

taerekli o1anaklarr

Dı s iilkelerde
özellİkle Avrııniı ii1],_clı.r İ nde, tarı.nrsa1 ya1'1:,] iiIİiitiin(lc görev alacak perSc,lr(.1in Çalrsnla konularr ince ]en li|1 iııdı:, taı.ırısa1 işletmecİ1ik ki, ıı ı,; ıı nd ır Vavlrn görevlileri_
11(: tı!.nis ijlçiide ver verildiği
göriil net- rı,li r:. Asağldaki tablodan
1ı iı ]ııısııi; ıçrkça 96riilmektedİr.

tılmalrdr5.
Varolan örgiitler içersinde ç iftçiye s adeç e

d

r.J

s:ıl l aııııır

ı.

i

lıı-ık,

ır ıı

s a ğl ıntlr k tan sonra üniversİte].er
l:iiı,ıyııs i Lır]t: tığitilmeleri
sonra

ha azdı r.

yayrm hizmet

ik Ziraat Müdiirlüklerİ

billıvcs i i6rcı.,i sadece ciftcinin
t,* j t iıı r,ı. yar,ı-ın o1an yeni timler

.
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Agr icul tura 1 Adviso]",,
OECD ınernber corııt ıİi,s

Bilgi edinmek açısından tz ınir ili inceleııecek olur ise, 86
yaylm görevlisi vardrr. 1o4. 9 6 tr
adet çiftçi bıılıınmaktadır. (1975
yı11, Teknİk Zİraat Mikliirliiğii kayr.tlar1) 1220 çiftçive. hir Va yımcr isabet etmcktedir. Tarlm
teknisyeni say:.sı 23 tiir. t1 s1nırlar1 içerisinde 694 köy vardfr,

ir.

1erlmsaL I s let1ik Yaylnc],

nıec i

say].s1
208

I66

15 50

753

Services, Dı:ı,e 1opment İn
19f,ı8 (s. ?|1 , 292) .
,

1 tı:-ın tt.knisvenine,30 köy düş ir. Eğı,r bir tarlm teknis ,,
cııiııiiı bir yı,lda 20O giin devamlı
s;e ki i,lc (iiylılrde çal].str-ğ]. kabul
ciili.rsıı, hcr vı"1 bir köye 616
clcl'a g i tııe o1anak-larrıa sahiptir.
l!v;liıl ıııııl;ı bu daha da düsiik sevİ-

ııl.:'.ltt:c]

.,,,.,.:l,.,"iir.
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Avrupa ülke 1er inden
HoLLANDA

sERvtsİ

ÇİrTcİ EĞtTtM

Hol1anda da çiftçi eğitirninin amacr, tarımsa1 iirünleriıı pa-

zarlanrnasını ve iiretim yaDı's]-n daki değisiklikleri kapsar. K:.sa
ve uzun devrelerde §iftçilerin
gelirlerinin art:.r:-lmas1 iç in
çeşitli calışmalar yapıl rr.

Kamu kes İmıİ.nde çalısan tarım yayımc:-ları, çif tcilere tcl,,nik ve ekonomik bilgiler vcrerek,

onların gelirlerini maximuma ulaştlrllmas1 yöniinden ve islet *
mecilik konırlarında t avs i ı,e lerde

c) I.tüşterek tarlm yaylmc 1lason yıllarda çok gelisniştir.
Bu tip yayrnıcrlar:_n f inansmanları
Z 50 si çiftçilerden, Z 50 side
Devlet taraflndan karş:-lanmakta -

ı:ı,

drr.

ller 400 çiftçiye bir genel

tar].m yaylnıclsr- düsİnektedir (|967
y111 kayltlarına giire). Gene1 ta-

rım yay].mclları genis ölçüde, taişletnrecilik konusunda ça11smaktadlrlar. Bu yavlmcl lar rmesleğe yeni başladıklarında, mes lck

r:-msal

ici cğİtirıe tabi ttttulmıkt ad 1r 1ar .
ihtisas yapmr.s uznıanlarrn yardrmcısr olarak görev yapmaktadrrlar.
b) Sosyo-ekonoınik tarrnı va-

bulunurlar.

öze1 tarıın kurulusları- tarafından da istihdaın edilmis olan ve çiftçilerin 6zc1 sorunlarına eğİlen tarrm yayımcı_ lar:_

mevcut tur

.

Tarrmsa1 yay:-m

servisi:

Itollanda da mevcut tarlm ya-

yı.mcıları üç kategoride bulunmaktad].rlar.

a) Kamu kuı:rıluşu o1an Tarım
Bakanlığına bağlı yayrrncrlar ki
bunlar, tarımsal işlctnecilik konusunda çiftçilere t avs ilze lerde
bulı.ınmaktadrr ].ar

.

b) Sosyo-ekonomik yavımcı -

lar, çiftçi kutuluşlarına karş r
sorumlu olarak ça1]_şlrlar. Tarım
Bakanlığı- Z 80-90 oranında bıı
tip yayrmcıların ücrctlerini kars r larlar.
40

vıınc ı l arı.

:

BirçokAvrupa iilkesinde
gibi ekorıomik kalkınma siirecinde çiftçiler özel bazı sos yal sornnlarla kars r lasmaktad rr liır.
o1duğu

aa) Tarrm sektöriinden sana yii kesimine geçecek olan şahıs 1ara, psikoloiik ve teknik prob -

1cmleri çözünleyecek yiinıle yardı.m-

cr

olmak,

bb) Çiftlik islerini yürüt -

mekte o1an,

bir adaın-bir çiftlik

ipindeki tarlm islctmecisinin
hastalanması halinde onı,ın islerini geçici süre yapacak servisin
t

kıırulması,

cc) Bölgese1 kalkrnrna, araz i
birleştirilmesi gibi yaprsa1 değisıneleri iiğreterek, bu ça1:-şma 1arı'n hı-zlandırrlmasr,

dd) Yatrrrmlarda, ai 1e 1ere
öncelik sırası, seçimi konusunda-

ki sorunlarına cevap bu 1unma s r
gibi konularda yardımcr olunrnasr görevlerini sosyo - ekonomik
tarrm görevlileri tarafından vapr

c) Müsterek

yay ımc

r

lar

tersiz ise, bu vörede bulunan
çif tçi örgiitleri, yayrrncr is
t ihdamı. konusunda yaylmcr için
vap:.lan masrafların Z 50 sini
yardrrn olarak devletten alnak tadır (7, s. 291) .
tNGtLTERE l de Yaylm Görev

1ileri:

İngiltereıde, çiftçi eği -

tİm ve yavrm örgiitiinde giirev alacak olan yayım elemanlarl,yüksek okul veva fakülte diplomasr
aldıktan sonra (postgraduate ) ,

bir yr1 süreli kurslara

ÇozüM YOLU HAKKINDA
öNER 1I ER

Tarrm kesiminde mevcut
eğit imi biiviik önem
arzetmektedir. Bu nedenledir ki,
Ta r rıns a1 yavım hizrıetleri
ile

çiftçilerin

Baz1 tarrm bö 1ge 1er inde
sayet tarım yayımc,ı. sayls1 ye-

ı

Tv.

1maktadrr.

deı,am

c

i

ftçiye veni'].iklerin götiirüle -

rek

de

uygu 1a tı. lrıas:,
1ma 1rd r r.

duru

konusu üzerİn-

Elveristri bir organizasyon,
veterli ve kalifiye yavln personelinin eks ikliği, mali o1anak
vetersİzliği, araştrrrna Fakülte
ve Teknik Ziraat Teskil2tr ara bir işbirl iğinin iss ].nda
t enen
e u 1as amayr s ı. sorun -

1arln
n eınl ilerini teski1 etmektedir. ı\yrıca, çiftçi eğitim
planlama ve uygı-ılamalarınrn da,
vere1 olarak yaprlacak surveyler
sonucu ortaya konmasr ve bu ca 1ısmalar ııetices İne uygun o1arak
1anlanınas

r

pereknıektedir.

etmektedirler. Bu kurslarda,psi-

n

yayım yöntemleri, yayım prensip1eri.ve planlama, yay:.m faali yetlerini değerlendirıne (aras -

Çiftçilerin islerinrn en az
yrlda 2-3 ay
süreli çiftçilikle ilgili konu 1arda kurslar diizenlenmelidir .
Köylerde uygulanacak olan bu
kurslara devam eden köyliilere birer sertifika verilerek gerçek
çif tçi o1ııaları sağlanrnalıdrr.

i, krrsaVsosyoloj i, so"yo1oji ve tarı-msal yayım, eğitim
ve yurt yöreleri (countrvside )
koloj

tlrma planlamalarr, veri

t op

la-

ma analiz ve rapor tanzimi),Tar:.msal yayrm faa 1iye t 1er ini n
kar s:,1as t r rı lnıa s r olmak iizere
8 konuyu kapsayan dersler al maktadrrlar. Bu kurslar e snas 1n-

da, çesitli yabancı ülkelere giderek yavrm hizmetlerini verinde
incelemektedirler. Uygrılarnadan
çesitli problemler verilerek öğrencilerin çalışma yaprıa lar r

o1duğu zamaırlarda

Ayrıca çiftçi derneklerinin
geliştirilmeleri diğer önemli konulardan birini teski1 elmekte dir. Bu derneklerİ kurarak, süriikleyecek 1ider köyliilerİn yet is tirilneleri
eğitilıneleride iinemli hususlardan biridir,
41

Ziraat Fakültesİnde ve d İğer

tar:.m Meslek okullarrnda Zirai
yayrm konularına genis ver veri 1erek, yayrm konusunda çal r ş acak
bilgili eleman yetiştirilınesine
önem

verilmelidir.
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