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AÇIKLAMALAR 
ALAN 

Tarım 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Tarımsal Gelişmeler   

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye mevzuat ve güncel yayınların 

takip edilmesi; eğitim, fuar ve seminerlere katılmanın 

önemi hakkında bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

 Mevzuat gelişmelerini ilgili bakanlıkların 

yayınlarından takip edeceksiniz. 

 Meslekle ilgili güncel yayınları araştırarak takip 

edeceksiniz. 

 Eğitim, fuar ve seminerlere katılacaksınız. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf, 

sera, laboratuar, atölye) 

Donanım: Resmî gazete, broşür, afiş, dergi, pankart, 

internet. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ülkemiz sahip olduğu tarımsal olanaklar açısından oldukça şanslıdır. Sahip olduğu 

toprak ve iklim koşulları bakımından birçok ürünün yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Gelecek yıllarda tarımı güçlü ve sürdürülebilir olan ülkelerin söz sahibi olacağı öngörüsü 

dikkate alındığında, bizim de ülke olarak tarım konusunda çalışmalara daha fazla ağırlık 

vermemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

 

Tarımsal konularda kendimizi yenilememiz, teknolojiyi takip etmemiz, AR-GE 

çalışmalarına katılmamız veya destek olmamız, güncel bilgi ve becerilere kolayca 

ulaşmamız, tarımsal konularda eğitim alacağımız kişi ve kurumlar ile sürekli iletişim halinde 

olmamız gerekmektedir.  

 

Sizlere bu modül ile tarım konusunda uymamız gereken yasal prosedürlerin nasıl 

işlediği, tarımsal yayınların, eğitimlerin, seminer ve fuar gibi bir çok çalışmanın önemi 

kavratılmaya çalışılarak; meslek hayatınıza atıldığınızda durağan değil, sürekli değişen, 

yenilenen ve gelişen bir meslek anlayışı kazanmanız amaçlanmaktadır.  

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Mevzuat gelişmelerini ilgili bakanlıkların yayınlarından takip edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Tarımla ilgilenen bakanlığın çalışma konuları ve sorumluluklarını araştırınız. 

 Tarımsal konularda çıkarılan kanunları inceleyiniz. 

 Hangi ürünlerin üretiminin mevzuatta yeri olduğunu belirleyiniz. 

 

1. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI 
 

1.1. Bakanlığın Görevi 

 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri; bitkisel ve hayvansal üretim ile su 

ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının 

oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal 

kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ve verimli kullanılmasının 

sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir 

şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının 

gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel 

politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemek olarak sıralanabilir. 

 

1.1.1. Bakanlığın Hizmet Birimleri İlgili müdürlükler ve görevleri  
 

 Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü  

 

 Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar oluşturmak ve 

denetlemek 

 Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemelerin üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her 

aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek  

 Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemeleri üreten iş yerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt 

esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak, bu iş 

yerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve 

denetimlerini yapmak veya yaptırmak; gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler 

ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük 

kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek, veteriner 

sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları 

belirlemek ve denetlemek  

 Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay 

verme esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak  

 Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek  

 Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış 

ticareti ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve 

bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek  

 Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk 

sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak  

 Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak  

 Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren 

laboratuarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları 

denetlemek  

 Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip 

işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek  

 Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve 

buna ilişkin esasları belirlemek  

 Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların 

etken ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını 

tespit ve ilan etmek  

 Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum 

ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin 

esasları belirlemek  

 Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek 

ve buna ilişkin esasları belirlemek  

 Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol 

etmek, bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay 

verilmesine ilişkin esasları belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini 

yapmak  

 Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk 

yönetimi esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk 

iletişimini sağlamak 

 Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde 

görevlendirilecek personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını 

belirlemek  

 Bu maddede belirtilen görevler ile ilgili yayım faaliyetlerinin 

koordinasyonunda yardımcı olmak  

 

 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü  

 

 Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak  

 Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin 

kullanımının uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek  

 Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak 

şekilde yönlendirmek  
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 İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri 

belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren 

faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili 

kurumlarla koordinasyonu sağlamak 

 Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, 

korumak ve gerekli tedbirleri almak  

 Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını 

sağlamak  

 Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek  

 

 Hayvancılık Genel Müdürlüğü  

 

 Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek  

 Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve 

bunlara ilişkin izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay 

işlemlerini yürütmek  

 Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak  

 Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu 

yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek 

 Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak 

 Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak 

 Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak 

 Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve 

yürütmek  

 Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak 

 Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak 

 
 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  

 

 Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri 

yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek 

 Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve 

denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak 

 Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve 

yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak 

tedbirleri almak 

 İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin 

esasları belirlemek 

 Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve 

verimliliğin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve 

denetimleri yapmak ve yaptırmak 

 Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için 

gerekli girdilerin tedarikine ilişkin tedbirleri almak 

 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin 

esasları belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, 

kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek 
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 Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili 

çalışmalar yapmak 

 Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi 

oluşturmak  

 

 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  

 

 Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre 

ve arazinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve 

ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin 

oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek 

 Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli 

işlemleri yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak 

 Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici 

örgütlerinin kurulmasına izin vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici 

örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, desteklemek; bunların 

eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli 

tedbirleri almak 

 Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş esaslarını 

belirlemek; arazi, toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi 

ve su sınıflandırması yapmak 

 Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını 

önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak 

 Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, 

plan ve projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, 

tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları 

yapmak 

 Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek 

 Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak  

 Entegre idare ve kontrol sistemi dahil olmak üzere, görev alanına giren 

konularda bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak 

 Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin 

kullanılmasını sağlamak, uygun sulama tesislerini yaptırmak, toprak 

kaynaklarını korumak ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek 

 Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer 

tarımsal afetler ve tarım sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii 

afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar 

çerçevesinde yardım yapmak 

 El sanatlarını geliştirmek 

 Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak 

 Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen 

kırsal kalkınma programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak 

 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen 

görevleri yapmak 

 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin 

sekretarya işlemlerini yürütmek 
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 Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin 

çalışmalar yapmak, teklifte bulunmak ve 5488 sayılı Tarım Kanunu 

uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun 

sekretarya hizmetlerini yürütmek 

 
 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü  

 

 Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme 

stratejilerini ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, 

uygulamak ve uygulatmak 

 Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini 

üretmek 

 Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim 

ve bunların yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve 

denetleme çalışmalarını yapmak 

 Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, 

Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve 

yaptırmak 

 Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla 

araştırmalar yapmak 

 Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek 

ve bu kuruluşları denetlemek 

 Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve 

kimyasal maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine 

giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar yapmak 

 Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar 

yapmak ve yapılmasını desteklemek 

 Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak 

 Ulusal ve uluslararası alanda araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek 

ve bu kapsamdaki projeleri desteklemek 

 

 Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı  

 

 Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı 

dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak 

 Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi 

toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri 

belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, 

dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek 

 Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini 

yapmak veya yaptırmak 

 Bakanlığın görev alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar hakkında 

ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak 

 Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarım ile alakalı olarak bu ana hizmet 

birimlerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Personel Genel Müdürlüğü, 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü bir takım hizmet birimlerinden oluşmuştur.  

 

Bakanlık; yukarıda sayılan görevlerini merkez araştırma enstitüleri, bölgesel araştırma 

enstitüleri, konu araştırma istasyonları, gıda kontrol laboratuvar müdürlükleri, eğitim 

merkezleri, zirai karantina müdürlükleri, veteriner kontrol enstitüsü müdürlükleri, tohum 

sertifikasyon test müdürlükleri, veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri, il ve ilçe 

müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirir.  

 

1.1.2. Bakanlığın Mevzuat Sistemi  

 
Hukukun temel kavramları yetkili bir merci tarafından konulmuş olan ve yürürlükte 

bulunan hukuk kurallarının tümüne birden “mevzuat” adı verilmektedir. Temel kavramlar; 

anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, kararname, yönerge ve genelgedir. Bu sıralama soyuttan 

somuta doğrudur ve sıralamada altta bulunan kural üstte bulunan kurala aykırı olamaz. 

Örneğin;   kanun anayasaya, yönetmelik kanuna aykırı olamaz. 

 

 

Resim 1.1: Normlar hiyerarşisi 

Anayasa; devletin kuruluşunu, yasama, yürütme ve yargılama kuvvetleri ile 

yurttaşların hak ve görevlerini düzenleyen temel kanundur. 

 

Milletlerarası Antlaşmalar; “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve 

milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.  

 

Kanunlar; yasama organı tarafından çıkarılan, yazılı, genel, sürekli ve soyut hukuk 

kurallarıdır. Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve TBMM üyeleri yetkilidir.  
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 At Yarışları Hakkında Kanun 

 Çay Kanunu 

 Çeltik Kanunu 

 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 

 Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında 

Kanun 

 Hayvanları Koruma Kanunu 

 Kooperatifler Kanunu 

 Köy Kanunu  

 Köy İçme Suları Hakkında Kanun 

 Mera Kanunu 

 Organik Tarım Kanunu 

 Şeker Kanunu 

 Su Ürünleri Kanunu (1) 

 Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu(1) 

 Tarım Kanunu 

 Tarım Sigortaları Kanunu 

 Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu 

 Tohumculuk Kanunu 

 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

 Yer Altı Suları Hakkında Kanun 

 Biyogüvenlik Kanunu (Kanun No: 5977) 

 

KHK (Kanun Hükmünde Kararname); Türkiye Büyük Millet Meclisinden veya 

doğrudan anayasadan aldığı bir yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun belli konuları 

düzenlemek için çıkardığı hukuk kurallarıdır. 

 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname  

 

Tüzükler ( Nizamname); bir kanunun uygulanmasını göstermek üzere veya kanunun 

emrettiği işleri belirtmek üzere Danıştay'ın incelenmesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu 

tarafından çıkarılır.  

 

 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin 

Tüzük 

 Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Tüzüğü 

 Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük (1) (2) 

 Zirai Karantina Tüzüğü 

 Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında Nizamname 

 

 

Yönetmelikler; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince, kanun ve 

tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için çıkarılır.  

 

 Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16524&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1msal
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16524&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1msal
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 Bağcılık Yönetmeliği 

 İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik 

 Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

 Tarım Havzaları Yönetmeliği 

 Bombus Arısı Yönetmeliği 

 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik 

 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında 

Yönetmelik 

 Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik 

 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik 

 Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği 

 Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği 

 Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik 

 Gıda Hijyeni Yönetmeliği 

 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği 

 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 

 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

 Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği 

 Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik 

 Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği 

 Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği 

 

Yönerge; 1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara 

belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. 2. Bu buyrukların yazılı olduğu 

belge. 3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî 

belge. 

 

 Zirai Üretim İşletmesi Ve Eğitim Merkezi Müdürlükleri Görev Ve Çalışma 

Yönergesi 

 Ulusal Bitki Sağlığı Komitesi Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Staj Yönergesi 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 

 Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 

 

Tebliğ : 1. Bildirme. 2. Haber verme. 3. Bildiri. 

 

 Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak 

Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum 

Laboratuvarları İle Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28) 

 Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına 

Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/30) 

 Çiftlik Muhasebe veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım 

Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/35) 

 Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak 

Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/41) 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10928&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ba%C4%9Fc%C4%B1l%C4%B1k
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14489&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1m
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14217&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1m
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14262&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1m
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15574&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=bombus
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5208&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1m
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200610857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7ift%C3%A7i
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200610857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7ift%C3%A7i
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15637&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7iftlik
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12808&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7iftlik
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12808&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7iftlik
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14080&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7ilek
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11907&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=fide
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14203&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=genetik
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15592&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=g%C4%B1da
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.8913838&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15664&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11503&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11503&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5083&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kimyevi
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14711&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kontrol
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14188&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kontrol
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15800&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kuduz
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Yonergeler/zirai_uretim_isletmesi_ve_egitim_merkez_mudurlukleri_Yonergesi.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Yonergeler/zirai_uretim_isletmesi_ve_egitim_merkez_mudurlukleri_Yonergesi.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=981&Liste=Mevzuat
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Yonergeler/GTHB_Staj_Yonergesi_12.11.2014.PDF
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Yonergeler/Merkez_Teskilati_Gorev_Y%C3%B6nergesi.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Yonergeler/Tasra_Teskilatinin_Gorevleri_Calisma_Usul_ve_Esaslari_Hakkinda_Yonerge.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Yonergeler/Tasra_Teskilatinin_Gorevleri_Calisma_Usul_ve_Esaslari_Hakkinda_Yonerge.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Yonergeler/TARYAT.tif
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12892&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C5%9Fikayet
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12892&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C5%9Fikayet
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12892&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C5%9Fikayet
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12899&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organik
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12899&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organik
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12943&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=veri
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12943&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=veri
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13041&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7ift%C3%A7i
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13041&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7ift%C3%A7i
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 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/45) 

 

Genelge; yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir 

konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler: 

 

 Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi Genelgesi (2012/23) 

 Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri (2011/007) 

 Destekleme Primi Ödemeleri Genelgesi 

 Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri (2011/8) 

 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelikle İlgili Genelge (2011/1) 

 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelikle İlgili Genelge (2010/2) 

 

Talimat: 1. Yönerge. 2. Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi 

için kumandan, başkan veya daire başkanları tarafından verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, 

düzen ve ilkeleri içine alan buyruklar. 

 
 Ağaçlandırma Talimatı 

 Meyve ve Asma Fidanı ile Üretim Materyallerinde Bitki Sağlığı Standartları 

Talimatı 

 Mera Kanunu Uygulama Talimatı 

 Mera Kanunu'nun 14. Madde Değişikliği 

 Mera Kanunu’nun 14 üncü Maddesinin (ğ) ve (h) Bendi Uygulamaları 

 Mera Tahsis Amacı Değişikliği 
 

1.2.Üretimi Kanuna Tabii Ürünler 
 

1.2.1.Kanunlar 

 
Tarım Kanunu ile tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri 

doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve 

düzenlemesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmiştir.  

 

Mera Kanunu göre; mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok 

köy veya belediyeye aittir. Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı 

dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, kullanım 

hakkı kiralanabilir. Kiralama ilkeleri yönetmelikle belirlenir. 

 

Çay Kanununa göre; çay tarım alanları bellidir, bu alanlar dışında çay üretimi 

yapılamaz ve çay üretimi yapmadan önce izin alınması gereklidir.  

 

Çeltik Kanununa göre; çeltik tarımı yapılacak yerlerde bir komisyonun oluşturulması 

gereklidir. Çeltik üretiminde bulunacakların bu komisyondan izin alması gerekir.  

 

Şeker Kanunu; ülkede şeker iç talebinin karşılanması, şeker üretimindeki usul ve 

esasları belirleme, fiyatlandırma, pazarlama şart ve esaslarını belirleyen kanundur.  

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13065&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1msal
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13065&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1msal
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Genelgeler/2012_23.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=55&Liste=Mevzuat
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Genelgeler/Genelge_2005.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=62&Liste=Mevzuat
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Genelgeler/KamuZarar_Tahs_iliskin_Yonetmelikle_ilg_Genelge_2011_1.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Genelgeler/kamu_zarari_genelge_2010_2.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/13_agaclandirma_talimati.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/BUGEM/fidan%20bitki%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20talimat%C4%B1-2014.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/BUGEM/fidan%20bitki%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20talimat%C4%B1-2014.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/10_mera_kanunu_uyg_talimatlari.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/12_14madde_degisiklik.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/16_3.ara_talimat_jeotermal_sera.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/14_epdk.pdf
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Su ürünleri Kanununa göre; su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyenlerin, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin alması gereklidir.  

 

Tohumculuk Kanununa göre; üretilecek tohumlukların kayıt altına alınmış olması, 

sertifikasyon işleminden geçmiş, özel alanlarda üretilmesi ve tohum üreticileri birliğine üye 

olma gibi birtakım yasal zorunlulukları vardır.  

 

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile yabani 

zeytinliklerin aşılanması, işletilmesi, kontrol ve bakımı, ağaçların kesilmesi ve sökülmesi 

belirlenmiştir.  

 

Organik Tarım Kanunu ile ülkede organik tarım sonucu elde edilen ürünlerin, 

tüketiciye güvenilir ve kaliteli olarak ulaşması, organik tarım ile ilgili girdilerin ve üretim 

esasları belirlenmiştir.  

 

Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanuna 

göre; fındık üretim alanları sınırlandırılmıştır, Üreticilerin Fındık Üretici Belgesi alması 

gereklidir. İzin alınmadan fındık bahçesi kurulamaz.  

 

Biyogüvenlik Kanununa göre ülkemizde genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili 

her türlü çalışmada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin almak gereklidir.  

 

Yer Altı Suları Hakkında Kanuna göre; yer altından su çıkartırken Devlet Su İşleri 

veya Sulama Birliklerinden izin almak gereklidir.  

 

1.2.2.Yönetmelikler 

 
Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu İle Pazarlaması Yönetmeliği; asma 

türlerine ait fidan ve üretim materyallerinin, ismine doğru, kaliteli ve sağlıklı biçimde 

üretilmesi ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla, sertifikasyon sistemi dâhilinde üretim ve 

pazarlanması ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

 

Bağcılık Yönetmeliği; ülke bazında çeşit ve amaca yönelik asma fidanı 

yetiştiricilerini, üzüm üreticilerini, ürün işleyicilerini, bağ ürünlerinin ticaretini yapanlar ile 

çeşit bazında bağ, asma fidanı ve üretim alanlarını, üretim miktarlarının tespiti ile bağcılığa 

uygun yörelerin belirlenmesini ve kayıt altına alınmasını kapsar. 

 

Yağlı, Lifli, Tıbbi Ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu Ve pazarlaması 

Yönetmeliği; yağlı, lifli, tıbbi ve aromatik bitkilerin türlerine ait tohumlukların kaliteli ve 

standartlara uygun üretimini sağlamak amacıyla, sertifikasyon sistemi dâhilinde gerçek veya 

tüzel kişiler tarafından üretilmesi ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Yemeklik Tane Baklagil Ve Yem Bitkileri Tohum Sertifikasyonu Ve Pazarlaması 

Yönetmeliği; yemeklik tane baklagil ve yem bitkileri türlerine ait tohumlukların kaliteli ve 

standartlara uygun üretimini sağlamak amacıyla, sertifikasyon sistemi dâhilinde gerçek veya 

tüzel kişiler tarafından üretilmesi ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.3573&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=zeytincili%C4%9Fin
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2844&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=f%C4%B1nd%C4%B1k
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13183&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=asma%20fidan%C4%B1
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İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik; bu yönetmelik, iyi tarım 

uygulamalarının genel kuralları, kontrol ve sertifikasyon sistemi ile komitenin, il 

müdürlüklerinin, üreticilerin, üretici örgütlerinin, müteşebbislerin, kontrol ve sertifikasyon 

kuruluşlarının, kontrolörlerin, sertifikerlerin ve iç kontrolörlerin görev ve sorumlulukları ile 

denetim esaslarını kapsar. 

 

Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik;  her türlü bitkisel, 

hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun 

olarak üretilmesi veya temini, gıda veya yem olarak kullanılan mayalar, orman ve doğal 

alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması, bu ürünlerin işlenmesi, 

ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, 

sertifikalandırılması, denetimi ile cezai hükümlere ilişkin teknik ve idari hususları kapsar. 

 

Fındık Üretiminin Planlanması Ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik; fındık üretiminin planlanması ve dikim alanlarının 

belirlenmesi ile teşvik tedbirlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile izin 

verilen il ve ilçelerde mevcut fındık bahçelerinin ruhsatlandırılması, kayıt altına alınması ve 

16/6/1983 tarihli ve 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının 

Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca teşvik edilmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenler. 

 

Sebze Fidesi Üretim Ve Pazarlaması Yönetmeliği; sebze türlerine ait fidelerin üretim 

ve pazarlanmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.  

 

Meyve Fidanı Ve Üretim Materyali Sertifikasyonu İle Pazarlaması Yönetmeliği; 

meyve türlerine ait fidan ve üretim materyallerinin, ismine doğru, kaliteli ve sağlıklı biçimde 

üretilmesi ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla, sertifikasyon sistemi dâhilinde üretim ve 

pazarlanması ile ilgili usul ve esasları kapsar.  

 

Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik;  orman sınırları 

dışında bulunan ve devletin hüküm ve tasarrufunda olan yabani zeytinlik, Antep fıstığı ve 

harnupluklar ve her nevi sakız çeşitleri ile orman sınırları dışında olup da 17.10.1983 Tarih 

ve 2924 Sayılı Kanun kapsamında bulunmayan zeytin yetiştirmeye elverişli makilik ve 

fundalıkların Bakanlıkça tespiti, haritalandırılması, dağıtımı ve buralarda yeni zeytinlikler 

kurulması, mahsuldar zeytinliklerin bakımı ve muhafazası, zeytin ürününün 

değerlendirilmesi ile ilgili her türlü tesisin kurulması ve işletilmesi ile ilgili tedbirleri, teşvik 

ve yatırım esaslarını kapsar. 
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Resim 1.2: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mevzuat sayfası görüntüsü 

 

1.3. Diğer İlgili Bakanlıklar 
 

1.3.1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, tarımın orman kısmında yer alan üreticileri ve tarımın 

bütün kesimlerini ilgilendiren tarımsal sulamalarla ilgili konularda yetkilidir. Ülkemizde 

ormancılık, avcılık, yer altı ve yer üstü sularının kullanımı ve işletilmesi, sulama birlikleri 

gibi birçok tarımsal konuda da yetkileri vardır.  

 

Orman ve Su işleri Bakanlığının yetkisinde olan bazı mevzuat konuları aşağıda 

başlıklar halinde sıralanmıştır. 

 

 Yer Altı Suları Hakkında Kanun 

 Sular Hakkında Kanun 

 Çevre Kanunu 

 Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 

 Kara Avcılığı Kanunu 

 Sulama Birlikleri Kanunu 

 Orman Kanunu 

 Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmelik  

 İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 

Hakkında Yönetmelik 



 

15 

 Yüzeysel Sular ve Yer Altı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 

 Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve 

İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

 İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 

Kalitesine Dair Yönetmelik 

 

1.3.2.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 
Bakanlığın en başlıca görevleri; 

 

 Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım 

mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev 

alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, 

geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak   

 Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 

prensip ve politikalar tespit etmek, standartlar ve ölçütler geliştirmek, 

programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem 

planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit 

etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek  

 

Bakanlığın sorumluluğunda olan bazı konularla ilgili kanun ve yönetmelikler aşağıda 

sıralanmıştır. 

 

 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine 

Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye 

Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 

 Tarım ve Hayvancılık Yapılarına Ait Etüt ve Projelerin Hazırlanması ve Fenni 

Mesuliyet Üstlenilmesi 

 İskân Kanunu 

 Mera Kanunu 

 Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapı ve Tesisler 

 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

 Köy Kanunu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Mevzuat gelişmelerini ilgili bakanlıkların yayınlarından takip ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığını tanıtıcı afiş hazırlayınız. 

 İlgili Bakanlığın internet sitesini inceleyiniz. 

 İlgili Bakanlığın misyon ve vizyonunu 

öğreniniz. 

 İlgili Bakanlığın kuruluş amacını araştırınız. 

 İlgili Bakanlığın, tarımla ilgili ana 

birimlerinin neler olduğunu ve görevlerini 

belirleyiniz.  

 Bu elde ettiğiniz bilgileri, bir afiş haline 

getiriniz.  

 Tarımsal Üretimi kapsayan kanun ve 

yönetmelikler ile ilgili bir pano 

oluşturunuz.  

 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

internet sayfasını inceleyiniz. 

 İlgili Bakanlığın, mevzuat sayfasında yazılı 

önemli tarımsal üretim kanun ve 

yönetmelikleri belirleyiniz. 

 Bu kanunlarda ve yönetmeliklerin 

kapsamındaki uygulama, talimat ve yasakları 

pano haline getiriniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetleme görevi yoktur.   

 

2. (    ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının eğitim, yayım ve yayın gibi görevleri 

vardır.   

 

3. (    ) Kanunları ilgili bakanlıklar çıkartır.  

 

4. (    ) Yönetmelikler, kanunlardan bağımsız bir şekilde hazırlanırlar.   

 

5. (    ) Çay üretimini sınırlayan herhangi bir mevzuatsal engel yoktur.  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım 

sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulması …………………… 

……………………amacıdır.  

 

7. İyi tarım uygulamalarının genel kuralları, kontrol ve sertifikasyon 

sistemi………………. ……………………………………yönetmeliği ile belirlenir.  

 

8. Tüzükler, ……………………………….. incelemesinden geçirilerek Bakanlar 

Kurulu tarafından çıkartılır.    

 

9. Hukukun Temel Kavramları Yetkili bir merci tarafından konulmuş olan ve 

yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne birden …………………………. adı 

verilmektedir. 

 

10. Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde 

yönlendirmek…………………………………………………Genel Müdürlüğünün görevidir.  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

 Organik tarım yapmak için yol haritası oluşturma 

 

 Malzemeler 

 

o Kâğıt 

o Kalem 

o Bilgisayar 

o Ofis programı 

o Yazıcı 

o İnternet 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının internet sitesini incelediniz 

mi? 
  

2 
Mevzuat uygulamaları bakımından organik tarımla ilgili bir yasal bir 

düzenleme bulabildiniz mi? 
  

3 Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliğini incelediniz mi?   

4 Organik tarımda yapılması ve yapılmaması gerekenleri listelediniz mi?   

5 Oluşturduğunuz bu liste basit ve anlaşılır mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Meslekle ilgili güncel yayınları araştırarak takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Basın ve yayının ne olduğu, hangi yolları kullandığını araştırınız. 

 Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek, takip ettikleri yayınları öğreniniz.  

 

2. TARIMSAL YAYINLAR 
 

2.1. Tarımsal Yayınların Önemi 
 

Gazete, dergi, kitap gibi yazılı ve basılı araçlara basın diyoruz. Radyo, televizyon ve 

internet gibi araçlarla halka duyurulan her türlü bilgiye yayın diyoruz. Kitle iletişiminde 

kullanılan tüm araçları ilgilendiren bir konu olan basın yayın, geçmiş yıllardan günümüze 

miras kalan gazete ve radyolardan, televizyon ve internete oldukça geniş bir alanı kapsayan 

basın organlarını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Kitlesel medya olarak da 

isimlendirilebilecek olan basın yayın tabiri, yaşı belirli bir seviyenin üzerinde olan bazı 

insanlar tarafından hala yalnızca gazete ve dergi faaliyetlerini tanımlamak için de kullanılır. 

Ancak bu tür tanımlamalar basın yayının dar anlamlı hâle gelmesine neden olarak, teknolojik 

gelişmeler doğrultusunda bilgiye ulaşmak kadar bilgiye hangi hızda ulaşıldığının da giderek 

önem kazandığı dünyamızda yetersiz kalmaktadır.  

 

Günümüzün modern toplumu için basın yayın; gazete, dergi ve radyolar kadar 

televizyon ile internet üzerinde yapılan basın faaliyetleri de kapsayan bir tabirdir. Basın 

yayın’ı kısaca medya olarak da tanımlamak mümkündür. Medyanın toplum üzerinde çok 

büyük ve etkili bir gücü vardır. İnsanlar, kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve erişiminin 

kolaylaşmasından dolayı, zamanlarının önemli bir kısmını bu araçların karşısında 

geçirmektedir. Bu medya araçları vasıtası ile sürekli olarak bir bilgi akışına maruz 

kalınmaktadır. Bu bilgiler amacına uygun ise toplumun kalkınmasında ve gelişmesinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Toplumun genelini ilgilendiren konularda yapılacak eğitim 

çalışmalarında, bilgilendirmelerde, uyarılarda medya araçları, kamu tarafından etkili bir 

şekilde kullanılabilmektedir. Günümüzde ekranlarda kamu spotu adı ile değişik bakanlıkların 

yapmış oldukları sunumlar, aynı anda milyonlarca insana kısa ve direk olarak 

ulaşabilmektedir. 

  

Diğer tüm konularda olduğu gibi tarımsal eğitim konusunda da medyanın önemi fark 

edildikten sonra, bu yönde değişik çalışmalar yapılmıştır. Bunların içerisinde göz önünde 

olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan YAYÇEP (Yaygın Çiftçi 

Eğitimi Projesi) projesidir. Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından basılı 

ve  görüntülü materyaller kullanılarak üretilen; toprak, su, bitkisel üretim, hayvancılık, 

ormancılık, yöresel el sanatları gibi konularda toplam 338 adet eğitim filmi, 1. Yayçep 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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projesi kapsamında 1991-1998 yılları arasında TRT kanallarında yayınlanmıştır. Daha sonra 

2. Yayçep Projesi ile 2000 yılından 2010 yıl sonuna kadar toplam film sayısı 651'e 

ulaşmıştır. Yayçep projesi yayınlandığı günlerde oldukça etkili olmuş ve tarımla uğraşan 

kırsaldaki insanların çok fazla ilgisini çekmiştir. Bugün tarımla ilgili birçok TV kanallarının 

çıkması ile birlikte proje görevini tamamlamıştır.  

 

Tarım sektöründe yaklaşık 30-40 kadar uzun soluklu geçmişe sahip dergi yayıncılığı 

yapan ve sektörün nabzını tutan yayın kuruluşlarımız da vardır. Bu yayın kuruluşlarımız 

vasıtası ile her ay farklı bir konu üzerinde farklı görüşler ortaya konmakta, üreticiler için 

pratik bilgiler aktarılmakta, sektördeki birtakım değişim ve gelişimler ortaya konmakta, 

sektördeki firmaların reklamları da yapılmaktadır. Bu yayın kuruluşlarının bir kısmı özel 

sektör, bir kısmı meslek örgütleri bir kısmı da kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Özellikle Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bizzat kendisinin yayınladığı veya bakanlığa bağlı 

kuruluşların yayınladıkları dergiler vardır. Aynı zamanda tarımla ilgili meslek örgütleri 

tarafından yayınlanan yayınlar da vardır.  

 

Maalesef ülkemizde tarımsal konularda çok fazla kaynak kitabımız yoktur. Son 5–10 

yıllık süreçte değerli hocalarımız tarafından kaleme alınmış kaynak kitaplar yayınlanmaya 

başlamıştır. Ancak yayınlanan bu kitapların sayısının ve konularının daha çok çeşitlenmesi 

gereklidir. Aynı zamanda yayınlanan bu kitapların kime hitap ettiği de önemlidir. 

Yayınlanan birçok kitap akademik dille ve akademik konuları içerecek şekilde 

düzenlenmektedir. Ancak yetiştiriciler için bu kitaplar çoğu zaman bir bilgi kalabalığı olarak 

görülmektedir. Yetiştiriciler için hazırlanmış kitapların daha çok pratik bilgiler ve 

uygulamalar içeren, üreticilerin kullandığı tabirler ile konuyu anlatan ve bol miktarda 

görsellik içeren bir yapıda olması daha doğru olacaktır.  

 

Ülkemizde nüfusun önemli bir kısmı hala kırsalda yaşamakta ve yaşamını tarımsal 

üretim yollarından bir tanesini kullanarak kazanmaktadır. Ülkede gerçekleştirilen gayri safi 

milli hasılanın toplamında % 8 gibi bir paya sahiptir. Ülkede çalışan bireylerin yaklaşık 

%25’i tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Tarımın ülkemizde göz ardı edilemez bir 

önemi vardır. Bu alanda istihdam edilen veya yaşayan inanların refahının yükseltilmesi için 

onlara düzenli bir bilgi akışının sağlanması, pratik uygulamaların sunulması, dünyada ve 

ülkemizde başarılı üretim modellerinin gösterilmesi, ülkemize yeni girmiş teknoloji ve 

ürünlerin reklamının ve kullanım alanlarının üreticilere tanıtılması için medya olarak tabir 

edilen yazılı ve görsel basından mutlaka yararlanmak gerekmektedir.  

 

2.2. Tarımsal Yayın Biçimleri 
 

2.2.1. Dijital (Elektronik) Yayıncılık 

 
Yazılı ve görsel medyayı elektronik ortama taşıyarak gerek maliyet tarafında tasarruf 

ettiren, gerekse istenildiği kadar dile ve kişiye ulaşılmasını sağlayan yayıncılık platformuna 

“dijital yayıncılık” denir. Bu platformdan yararlanılarak yapılan yayınlara da “dijital yayın” 

denir. 
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Her şeyin dijital hale geldiği dünyamızda yazılı ve görsel materyallerin, dijital hale 

gelmesi kaçınılmazdır. Bilgisayar ve cep telefonları ile yayınlar dijital ortama çoktan 

taşınmış ve takip edilmeye başlanmıştır. Yayın sektörü ise bu teknolojiyle yeni bir sürece 

girmiştir. 

 

Tarımsal dergi çıkartan yayın kuruluşları, aynı zamanda e-dergi formatında da 

dergilerini çıkartmaktalar ve isteyen abonelerine bu şekilde de ulaşabilmektedirler. Bir kısım 

yayın kuruluşu da dergilerini basılı hale getirmeyip, tamamen çevrim içi erişim yolları ile 

okuyucularına ulaşmaktadırlar. Bu yayın şeklinin olumlu yanı, derginin hazırlanması 

aşamasında sadece yazı ve resimden değil, sesli ve görsel medya araçlarından da etkili bir 

şekilde faydalanılmasıdır. Bu yayınlar, derginin içerisine bir animasyon, bir video veya 

çözünürlüğü çok yüksek fotoğraf ekleme şansını sunar. 

 

 

Resim 2.1: Basılı yayıncılık örnekleri 

 

Dijital yayınların yararları üzerine birçok şeyin söylenebileceği muhakkaktır. Bunların 

başlıcaları; istenilen her dilde kolayca uygulanabilmesi ve basılı olarak adet belirlemeye 

gerek kalmadan dijital olarak tüm dünyaya açılabilmesidir. Dijital yayınların yararlarını 

sıralarsak: 

 

 Basım maliyetleri ortadan kalkmaktadır. 

 Zengin medya (resim, video, ses, 3D) içeriği kullanılmaktadır. 

 Çevrecidir. 

 Okuyucuya ulaşma kolaylığı sağlanmaktadır. 

 Kullanıcının depolama / saklama imkânı artmaktadır. 

 Kullanıcıya fiyat avantajı sağlamaktadır. 

 Kitaba / dergiye ulaşmayı hızlandırılmaktadır. 

 İstenildiği kadar dil desteği sağlanmaktadır. 

 

2.2.2.Basılı Yayıncılık 

 
Eskiden beri alışılagelen, insanlar tarafında yayın denilince akla gelen, ilk yayın şekli 

basılı yayındır. Etrafımızda gördüğümüz birçok bilgi paylaşım materyali, genellikle basılı 

kaynaklardan oluşmaktadır. Günlük gazeteler, haftalık veya aylık dergiler, kitaplar, 

bilgilendirme mektupları gibi aklımıza gelen bütün bilgi kaynaklarımız eskiden tamamen 

basılı iken son 20 yıl içerisinde meydana gelen değişimler ile dijital kayıtlara ulaşmakta artık 

sıradan olmaya başlamıştır. Basılı yayıncılık; verilerin ve bilgilerin uzun süre saklanmasına 

olanak vermesinden dolayı her zaman önemini koruyacak bir yayın şeklidir.  
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Her ne kadar bugünlerde her şey dijital ortamlarda taşınır ve paylaşımları dijital olarak 

gerçekleştiriliyor olsa da birçok önemli belgenin hala yazılı olarak saklanması istenmektedir. 

Tarımsal dergiler de her ne kadar elektronik dergi şeklinde hazırlanabiliyorsa da, çoğunlukla 

basılı bir şekilde okuyucularına ulaşmaktadır.  Bu tarımsal dergiler üreticilere ve sektör 

çalışanlarına tarımsal konularda bilgiler aktaran, yapılmış çalışmaları derleyen, tarımsal 

fuarları tanıtan, tarımla ilgili sektör temsilcileri ile yapılan röportajları yayınlayan, tarım 

sektörü temsilcileri ile üreticileri buluşturan bir yapıdadır. Bu dergiler daha çok 

akademisyenler, sektör çalışanları ve tarımsal malzeme alıp satan kişiler arasında yaygın 

olarak takip edilmektedir. Ancak üreticilerimizin tarımsal okuryazarlığının mutlaka 

arttırılması gerekmektedir. Çünkü esas üretimin içerisinde olan, bilgiyi pratiğe aktaracak 

olan kişiler üreticilerimizdir. Üreticilerin bu manada mutlaka tarımsal yayınları takip eden 

bir kimlik kazanmaları gerekmektedir. 

  

   

Resim 2.2: Basılı yayıncılık örnekleri 

.  

 

Resim 2.3: Dünyada yayınlanan değişik tarım dergileri 

 

2.1.1. Görsel Medya  

 
Televizyonun günlük hayatımızın içerisinde kapladığı yer çok fazladır. Evdeki 

bireylerin büyük bir çoğunluğu, vakitlerinin önemli bir kısmını televizyon karşısında 

geçirmektedir. Eğer seyredilen programlar bilgiyi yayan, eğitici, eğlendirici ve araştırmaya 

yönelik programlar ise faydaları oldukça fazla olacaktır.  
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Ülkemizde 1990 ve 2000 yıllarda bu açığı görüp değerlendiren Tarım ve Köy işleri 

Bakanlığı olmuş, hazırladığı Yayçep1–2 projeleri ile çiftçilerin yetiştiricilik bilgilerinin 

artmasına olanak sağlamıştır. Son yıllarda da özel sektör bu konuda devreye girmiş ve 

çiftçilerimize tarımsal konularda bilgiler aktaran, değişik ülkelerdeki tarım sistemlerini 

tanıtan, tarımsal fuarları tanıtan, tarımla ilgili belgeselleri gösteren, tarım sektörü temsilcileri 

ile üreticileri buluşturan TV kanallarımız kurulmuştur.  

 

Kırsalda işlerin belli dönemlerde yoğunlaştığı, belli dönemlerde ise insanların işlerinin 

olmadığı zaten bilinmektedir. İnsanlar bu boş vakitlerinin önemli bir kısmını da TV 

karşısında geçirmektedir. Tarım TV kanalları, kırsal alanlarda oldukça geniş kitleler 

tarafından izlenmektedir. Her ne kadar reyting oranlarında tarımsal yayın gerçekleştirilen TV 

kanallarının ismi geçmese de, sektöre malzeme satışı yapan firmalar, yapılacak görüşmelerde 

Tarımsal TV kanallarının ürünlerinin pazarlanmasında çok etkili olduğunu söylemektedirler. 

Kırsalda üreticiye direk ulaşan ve çiftçinin bizzat görerek öğrenmesine olanak sağlayan TV 

yayıncılığı konusu, ülkemizde mutlaka desteklenmeli ve sayısı arttırılmalıdır.  

  

Resim 2.4: Bir tarım TV kanalı ekran görüntüsü 

 

2.1.1. Tarım Sosyal Medyası 

 
Daha çok amatör üreticilerin internet üzerindeki sosyal ağları kullanarak, bahçelerinde 

yaptıkları uygulamaları, ellerindeki birtakım yazılı ve görsel medya dosyalarını paylaştıkları 

ve tartıştıkları platformlardır. Bu platformlara örnek olarak youtube, linkedin, twitter, 

pinterest, facebook, blogger gibi kanallarda açılmış birçok tarımsal grup bulunup, bu 

gruplarda insanlar merak ettikleri konularda sorular sorabilmekte, sorunlar paylaşılabilmekte 

ve bu sorunlar üzerine tartışmalar yürütebilmektedir. Bu gruplar ve sosyal paylaşım siteleri 

sayesinde birçok pratik uygulamaya ulaşmak mümkün olabilmektedir. Elbette bu sosyal 

paylaşım sitelerinde paylaşılan bilgilerin, uygulamaların bilimsel olarak çoğu zaman bir 

desteği yoktur, ancak tecrübe edenlerin anlattıklarına inanmak ve güvenmek gereklidir. Bu 

sosyal medya gruplarının kesin sayısına, kaç kişiden oluştuklarına, üyelerinin bilgi ve beceri 

düzeylerinin ne kadar olduğunun tespitine imkân bulunmamaktadır. Bazen çok donanımlı 

insanlardan kurulmuş gruplara rastlamak mümkünken, bazen de gruplar hiçbir niteliği 

olmayan kişilerden oluşmuş olabilmektedir. Ancak buradaki bilgiler daha çok amatörler 

tarafından ve hiçbir karşılık beklenmeden paylaşıldığı için, pratik uygulamalara çok fazla 

katkısı da olabilir, hiçbir katkısı da olmayabilir.   
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Resim 2.5: Birkaç tarımsal sosyal medya kanalı 

 

2.2. Tarımsal Yayınlara Ulaşım 
 

Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de toplumun %84’ü her gün televizyon 

izlerken, sadece %21’i her gün radyo dinlemektedir. Bu araştırmaya göre her gün gazete 

okuyanların oranı ise %18’e düşmektedir. Hiçbir zaman radyo dinlemediğini söyleyenlerin 

oranı %29 iken, bu oran gazete için de %28 olarak tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi kitle 

iletişim araçlarının içerisinde sesli ve görüntülü iletişim araçlarının yeri çok fazla yer 

kaplamaktadır. Bu sesli ve görüntülü iletişim kanallarına uydu alıcılarını kullanmak suretiyle 

erişmek mümkün olabildiği gibi internet üzerinden de erişmek mümkündür.  
 

Tarımsal dergilere genellikle posta yolu ile ulaşılmaktadır. Dergiler gazete ya da yayın 

satan kuruluşlar tarafından satılmamaktadır. Eğer bu tarımsal dergilerden faydalanmak 

istiyorsak, dergi yayın gruplarına internet yolu ile veya telefon ile ulaşarak abone olabiliriz. 

Dergiler aylık olarak veya 2-3 ayda bir posta veya kargo yoluyla adrese teslim edilmektedir. 

Online dergilere abone olmanız durumunda, dergiler e-posta adreslerine gelmektedir.  

 

Tarımsal kitaplara ulaşmak istenildiğinde, kitapçıların büyük bir çoğunluğunda bu 

kitapların bulanmadığı görülmektedir. Tarımsal kaynak kitap satın almak istenildiğinde, ya 

yayıncı kuruluşun kendi internet satış sitesinden ya da belli başlı birkaç çevrim içi satış 

yapan internet sitesinden veya bizzat yazarın kendisinden satın almak gerekmektedir. Yurt 

dışından herhangi bir kitap satın almak istediğinizde, uluslararası satış yapan internet 

alışveriş firmalarından faydalanmak mümkündür.  
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Resim 2.6: Online kitap satış sitesi örneği 

 

Günümüzün iletişim çağı olması sebebiyle herhangi bir bilgiye ve yayına ulaşmak 

artık çok kolaydır. Dünyada mesafelerin artık anlam ifade etmemeye başladığı bu dönemde 

herhangi bir yazılı materyale erişmek çok kolaylaşmıştır. Bugün hayatımızın bir parçası olan 

internete girdiğimizde, birçok kaynağın açık erişime izin verdiğini görmekteyiz. Açık 

erişime izin vermeyenlerden de ücretleri yine çevrim içi ödeyerek çok hızlı bir şekilde bilgi 

alınabilmektedir. Kurulan birçok sosyal paylaşım platformu aracılığı ile elimizdeki bilgileri 

paylaşmak veya bilgiyi elde etmek mümkündür. Bu yüzden internetteki sosyal paylaşım 

sitelerinden de mutlaka faydalanmak ve onlar üzerinden de araştırma yapmak gerekmektedir. 

 

Bilgi talep eden kişilerin yapması gereken tek şey bilgiyi doğru yerde ve doğru şekilde 

aramaktır. İnternete girildiğinde seçilen anahtar kelimelerin, aranılan bilgileri tam anlamı ile 

içeriyor olmasına dikkat edilmelidir. Anahtar kelimeleri değiştirerek, anahtar kelimeleri 

farklı dillere çevirerek, aranan konuyu farklı dosya biçimlerinde taratarak sonuçlar iyi 

değerlendirilmelidir. 

 

 

Resim 2.7: İnternette konu arama örneği 

 



 

26 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Meslekle ilgili güncel yayınları araştırarak takip ediniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tarımsal Yayın çeşitlerine ait bir pano 

oluşturunuz. 

 Tarımsal yayın araçlarını belirleyiniz. 

 Bu yayın araçlarını kullanan firmaların 

bilgisayar ekran görüntülerini alınız. 

 Bu bilgisayar ekran görüntülerini 

kullanarak, bir pano hazırlayınız. 

 Bu bilgisayar ekran görüntülerinin altına, 

bu yayın şeklinin avantajlarını ve 

dezavantajlarını belirtiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Dijital yayıncılıkta bilgi daha az kişiye ve daha çok masrafla ulaşır. 

 

2. (    ) Dijital yayıncılığın gelişmesinden sonra basılı yayınlar ortadan kalkmıştır. 

 

3. (    ) Sosyal paylaşım siteleri sadece kişisel bilgilerin paylaşıldığı alanlardır. 

 

4. (    ) Basılı yayıncılıkta zengin medya (resim, video, ses, 3D) içeriği kullanılamaz.. 

 

5. (    ) Ülkemiz şartlarını düşündüğümüzde en etkili yayın aracı televizyondur.   

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Gazete, dergi, kitap gibi yazılı ve basılı araçlara ………….diyoruz. 

Radyo,Televizyon ve internet gibi araçlarla halka duyurulan her türlü bilgiye ………… 

diyoruz. 

 

7. Tarımsal dergilere ulaşmak istediğimizde sadece basılı olarak değil, 

……………….şeklinde de ulaşabiliriz. 

 

8. İnternette …………………………………………amatör ve hobi amaçlı üretim 

yapan     insanların oluşturdukları gruplar vardır.   

 

9. Ülkemizde görsel medyayı kullanarak çiftçilere eğitim vermeyi amaçlayan projenin 

adı………………………………………..’dir. 

 

10. Yazılı ve görsel medyayı elektronik ortama taşıyan yayıncılık platformuna 

………………………….. denir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

 

Eğitim, fuar ve seminerlere katılabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde gerçekleştirilen tarımsal eğitim, faaliyet ve seminerleri araştırınız. 

 Çevrenizde gerçekleştirilen tarımsal fuarları araştırınız. 

 Katıldığınız tarımsal eğitim, faaliyet ve seminerlerde kullanılan iletişim 

tekniklerini gözlemleyiniz. 

 Çevrenizde gerçekleştirilen tarımsal fuarlarda ürün ve hizmetlerin nasıl 

tanıtıldığını gözlemleyiniz. 

 

3. TARIMDA EĞİTİM, SEMİNER, 

FAALİYET VE FUARLAR 
 

3.1. Tarımda Eğitim, Seminer, Faaliyet ve Fuarların Önemi 
 

Eğitim, kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış 

biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Eğitim; bireyin davranışlarında yaşantısı yoluyla 

kasıtlı olarak ve isteyerek değişme meydana getirme sürecidir. Görüldüğü gibi eğitimin 

birçok tanımı yapılabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanım: “Bireyin 

davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına 

uygun ) değişme meydana getirme sürecidir” şeklindedir. 

 

Bu tanıma göre; 

 

 Eğitim bir süreçtir. 

 Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir. 

 Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. 
 

Seminer, bir konuyla ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla 

düzenlenen toplantılara verilen isimdir. Bir grubun, bir yetkilinin yönetiminde bir sorunu 

incelemek, araştırmak üzere etkin bir biçimde katılarak yaptıkları çalışma, grup çalışması, 

toplu çalışma biçimidir.  Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip 

kimselere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında 

otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan toplantılardır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Etkinlik (Atölye Çalışması), bir amacı gerçekleştirmek üzere iş birliği içinde yapılan 

bir çalışmayı temsil eden kişiler, çalışma öğeleri, iletişimler ve uygulama süreçlerinin 

toplamıdır. Bir etkinliğin üyeleri, bir proje amacını desteklemek üzere fikirleri ve bilgi 

kaynaklarını oluşturdukları, topladıkları, paylaştıkları ve uygulamaları pratiğe döktükleri bir 

yerde etkileşim içinde çalışırlar.  

  

Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve 

yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe 

yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için, belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli 

aralıklarla genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Fuarlarda alıcı 

ve satıcılar çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmektedirler. Zaman 

açısından sınırlandırılmış aktiviteler olup, çok sayıda katılımcı, bir veya birden fazla 

ekonomik dalın önemli ürünlerini sergilemekte ve ağırlıklı olarak sanayi toptancılarına, 

sanayi tüketicilerine ve büyük miktarlarda satın alanlara örnek ürünler tanıtılmaktadır. 

 

Yaşamımızı oluşturacak olan tarım konusunda kendimizi yenilememiz, geliştirmemiz 

ve var olan yeteneklerimizi diğer insanlara aktarmak veya diğer insanlardan bir şeyler 

öğrenmek için yukarıda sayılan faaliyetlere katılmamız gereklidir. Eğitim hiç sonu gelmeyen 

bir süreçtir. Bu sonu gelemeyen süreçte mutlaka bizler de yerimizi almalıyız. Mesleki 

yaşantımızı etkiyebileceğini düşündüğümüz, bizi başarıya taşıyacağına inandığımız ve yeni 

insanlarla iletişim kurmamıza olanak verecek her türlü faaliyeti takip etmeli ve katılımı 

gerçekleştirmeliyiz.  

 

Tarımsal eğitim konusunda ilgili bakanlığın, bakanlığın yereldeki temsilciliklerinin, 

araştırma enstitülerinin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör 

temsilcilerinin ve ya bazen de kişilerin açmış oldukları özel eğitimler olabilmektedir. Bu 

açılmış olan eğitimler takip edilmeli ve katılım yapılmalıdır. Bu mesleki eğitimler bazen 

üreticilerden gelen istek ve talepler neticesinde tertip ediliyorken bazen de bilim ve 

teknolojide meydana gelen değişimler, yasa ve yönetmeliklerde meydan gelen değişimler, 

üretim yöntem ve deseninde meydana gelen değişimler, pazarın ihtiyaç ve isteklerinde 

meydana gelen değişimler neticesinde oluşabilmektedir. Genellikle hangi kuruluş bu 

eğitimden etkilenmişse eğitimi açma ihtiyacı duymaktadır. Bazı eğitimlerde güncelleme ve 

yenileme şeklinde düşünülmekte ve var olan bilgilerin güncellenmesi ve tekrar hatırlatılması 

amacıyla düzenlenmektedir. Eğitimlere mümkün mertebe katılınmalı, çalışılmalı ve yeni 

fikirlere karşı ön yargılı olunmamalıdır.  

 

Tarımsal seminerler daha çok özel konular üzerinde yoğunlaşabilmektedir. Bu 

tarımsal sempozyum, konferans ve seminerler hiçbir zaman boş verilmemeli ve takip 

edilmeye çalışılmalıdır. Çünkü bu toplantılara daha çok akademik çevrelerde bu konularda 

çalışan kişiler katılmaktadırlar. Katılan kişiler bu konular ile ilgili olarak güncel yapmış 

oldukları çalışmaları orada sunmaktadırlar. Bu çalışmalardan sizin çalışmalarınıza ışık 

tutabilecek, sizin sorununuza yardımcı olabilecek, üretim deseninizin değişmesini 

sağlayabilecek, size fikir paylaşımı yapabilecek ve sorularınızı cevaplayabilecek kişiler ile 

tanışma fırsatı verecektir. Bu tür toplantılar aynı zamanda o konuda faaliyet gösteren özel 

sektör temsilcilerinin de ilgi gösterdikleri yerler olduklarından, o konudaki faaliyetlerin 

ileride yönünü kestirme ve kendinize geleceğe dair planlar yapmada doğru kararlar almanıza 

olanak sağlamış olacaksınız.  
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Tarımsal etkinliklere tanımda olduğu gibi çok fazla rastlanmasa da bazı özel sektör 

temsilcileri ve kamu kuruluşları tarafından da yapılmaktadır. Konu ile ilgili taraflara önceden 

kısa bir teorik bilgi verilmekte ve daha sonra verilen bu teorik bilginin arazide uygulamalı 

olarak gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Veya eğitici tarafından teorik ve pratik bilgi 

arazide bir arada verilmektedir. Elbette bu tür bir çalışma için, eğitimi veren kuruluşun alt 

yapı olanaklarının çok iyi hazırlanmış olması gerekmektedir. Çünkü bitki gibi canlı bir varlık 

ile çalıştığınızdan daha dikkatli ve hatasız çalışma yapmak zorundasınız. Yapılacak 

hatalardan sonra bu bitkiyi atalım yerine hemen bir başkasını alalım deme şansınız her 

zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle genellikle faaliyet, etkinlik veya atölye çalışması 

adını verebileceğimiz çalışmalara tarımsal alanda çok fazla yer verememekteyiz. Ancak 

mesleki anlamda kendimizi geliştirmek istiyorsak da bu tür faaliyetlere mutlaka katılıp, en 

azından pratik uygulamaları görmek gereklidir.  

 

Tarımsal fuarlar bugünlerde nerdeyse bütün şehirlerde açılmaya başlanmıştır. Lokal 

fuarlarda daha çok o bölgedeki satış yapan firmalara ulaşmak mümkündür. Elbette bölgesel, 

ulusal veya uluslararası olmayan fuarlarda katılım düşük olmaktadır. Firmalar buralarda 

ellerinde ürünleri tanıtmaya ve uygulama alanlarını göstermeye çalışmaktadırlar. Üreticiler 

açısından da fuarlar yeni ürünlere ulaşma, yeni ürünlerin kullanım yöntem ve şekillerini 

öğrenme, bilgi ve becerilerinin artması, sorunlarını direk firma temsilcileri ile görüşme 

olanaklarının sunulduğu yerlerdir. Ancak büyük fuarlara yurt içinden ve dışından birçok 

firma katılmaktadır. Esas üreticiler olarak takip edilmesi gerekli olan fuarlar, ulusal ve 

uluslararası nitelikte olanlardır. Çünkü buralarda ülkemizde tarımsal konularda faaliyet 

gösteren firmaların en yetkili temsilcilerine ulaşma ve tarımsal bilgi ve becerilerimizi 

arttırma olanağı sunulmaktadır. Bu fuarlar aracılığıyla yeni kişiler ile tanışma olanağımız 

olmakta, yurt dışından gelen firmaların ürünlerini görme imkânımız olmakta, fuar alanında 

düzenlenen eğitimlere veya uygulamalara katılabilmekteyiz. Fuarlar hiçbir katkı yapmasa 

bile kullandığımız üretim yöntem ve tekniklerinin, tarımsal teknolojinin ilerisinde mi yoksa 

gerisinde mi olduğunu görmemize olanak vermesi açısından önemlidir.  

 

3.2. Tarımda Eğitim, Seminer, Faaliyet ve Fuarları İzleme 
 

Tarımsal eğitim, seminer, faaliyet ve fuarların önemini anlayabilmişsek, bilmemiz 

gereken ilk şey hangi konuda eğitime ihtiyacımızın olduğu veya kendimizi hangi konuda 

geliştirmemiz gerektiğidir. 

 

Yukarıda sorulan soruların cevaplarını verdikten sonrada araştırma çalışmalarına 

başlamamız gereklidir. Tarımsal eğitim verme imkânları olan kişi, kurum ve kuruluşlar 

dikkatle gözden geçirilmelidir. “Bu kişi, kurum ve kuruluşlardan eğitim verenler var mı? 

Eğitimler belli bir dönemde mi yapılmakta? Eğitimler kişilerin istekleri ve talepleri ile mi 

ortaya çıkmakta? Eğitimlerin alınması için herhangi bir ön koşul var mı? Eğitimler sadece 

teorik veya sadece pratik mi ya da her ikisi bir arada mı verilmekte?” gibi soruların cevapları 

aranmalıdır.  

 

Eğitim veren kişi, kurum ve kuruluşların eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri 

için herhangi bir kurumdan izin almaları gerekli midir? Kamu kurum ve kuruluşlarının 

eğitim faaliyetlerinde bulunabilmeleri için bağlı bulundukları bakanlığın ilgili birimlerinden 

veya bağlı bulundukları mülki amirden izin almaları gerekebilmektedir veya sivil toplum 
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kuruluşlarının bağlı bulundukları meslek örgütünden izin almaları gerekmektedir. 

Üniversitelerin kendi iç yazışmalarını tamamlamaları gerekmektedir. Bazen de direk 

konusunda uzman olan bir üreticinin kendi başına açmış olduğu ve hiçbir resmî özelliği 

olmayan ancak katılımcıların bilgi ve becerilerini arttırdığı eğitimler vardır. Fuarların 

düzenlenmesi TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından kontrol edilmektedir. 

Fuarların düzenleyen firmanın mutlaka TOOB tarafından verilmiş izin belgesinin olması 

gereklidir.  

 

Eğitimi gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerini takip ederek 

açılan veya açılmış kurslarla ilgili duyurular güncel olarak takip edilebilir. Buradan hangi 

konularda ve kimler tarafından ne şekilde bir eğitim sürecinin gerçekleştirildiğini öğrenmek 

mümkün olmaktadır. 

 

Yine ilgili kurum ve kuruluşlardan telefon ile aranmak suretiyle açılacak veya açılmış 

kurslar hakkında bilgi almak mümkün olabilir. Yine kamu kurum ve kuruluşların bağlı 

bulundukları genel müdürlüklerden bilgi almak mümkün olabilmektedir.  

 

Fuarları takip etmek için TOBB internet sayfası sürekli olarak takip edilmelidir. 

Çünkü açılacak her fuar için TOBB’dan izin alınması gereklidir. Burada da sektöre göre 

ülkede yıl içerisinde yapılacak fuarlar listelenmektedir.  

 

Yurt dışında bu tür eğitimlere katılmak istediğinizde mutlaka organizasyon firmaları 

ile görüşmek gereklidir. Bu organizasyon şirketleri sizin yurt dışında bu tür eğitim, seminer 

ve fuarlara katılımınız ile ilgili olarak araştırma yapmakta ve katılımınız konusunda gerekli 

bütün ihtiyaçlarınızı karşılamaktadırlar.  

 

Yine bu tür faaliyetleri takip edebileceğiniz diğer bir kanal ise tarım alanında yayın 

yapan medya kuruluşlarıdır. Bu medya kuruluşları aracılığı ile de bu tür etkinliklerden 

haberdar olmak mümkün olmaktadır. 

 

Diğer bir takip kanalımız sosyal medya kanallarını ve elektronik posta gruplarına dahil 

olmaktır. Bu tür organizasyonları gerçekleştiren firmaların, kurumların, kuruluşların ve 

kişilerin elektronik posta gruplarına ve sosyal medya gruplarına dahil olduğunuzda, 

yapılacak en küçük bir çalışmada bile anında haberdar olma imkânınız olmaktadır.  

 

3.3. Tarımda Eğitim, Seminer, Faaliyet ve Fuarlarda, Sunum 

Yapmanın Ya Da Stant Açmanın Önemi 
 

Tarımda gerçekleştirilen eğitim, seminer, etkinlik ve fuar çalışmalarında sunum 

yapmak veya stant açmakta, en az bu faaliyetlere katılmak kadar önemlidir. Her ne kadar 

herkesin bu tür faaliyetlerde bulunması mümkün değil ise de akademik unvanı olan kişilerin, 

alanlarında başarılı olan ve liderlik vasfı taşıyan kişilerin veya bu alanda faaliyet gösteren 

kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum temsilcilerinin ve özel sektör katılımcılarının 

sunum yapmaları veya stant açmaları arzu edilir.  
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Sunum; bir konunun, bir bildirinin, bir araştırma sonucunun dinleyicilere 

aktarılmasına denir. Sunumda bir çalışma sonucunu açıklama, anket çalışmalarını ifade etme, 

bilgileri yenileme ve pekiştirme söz konusudur. Birkaç kişiye veya bir salondaki kalabalığa 

yapılan sunumun amaçları arasında bilgi vermek, bilgileri yenilemek, bir araştırma veya 

anket çalışmasının sonuçlarını açıklamak, bilimsel bir araştırmaya katkıda bulunmak 

sayılabilir. 

 

Sunumun tanımından da anlaşılabileceği gibi bir bilgi aktarımı söz konusudur. Bu 

bilgi kaynağında, kişinin elde ettiği veriler bir sistematik dâhilinde dinleyicilere aktarılır. 

Dinleyiciler ilgili konu ile alakalı bilgilerini almış olurlar, varsa sorularını sorarlar ve 

mesleki bilgi ve becerilerinin artması sağlanmış olur. Sunum yapacak kişilerin her zaman 

akademik unvanlı olması gerekmez. Bazen hiç unvanı olmayan ancak mesleğinde başarılı 

olan kişiler de burada sunum yapabilirler. Bizler de eğer mesleki alanda başarılıysak, 

mutlaka bu tür organizasyonlarda sunum yapmak için girişimlerde bulunmalıyız. Elde 

ettiğimiz başarıları diğer insanlarla paylaşarak, onların da başarılı olmalarına katkı 

sağlamalıyız. Ayrıca uygulamalarımız sırasında belki bizim göremediğimiz, gözden 

kaçırdığımız noktaları başkalarının yakalaması ve bizim başarımıza katkı yapmaları da 

sağlanmış olur. Burada yapılacak fikir alış verişleri ile daha başarılı sonuçlar elde 

edebileceğimiz yeni projeler geliştirilebilir veya yeni proje ortaklıklarının temeli atılmış 

olabilir. 

 

Sunumlar sırasında birçok farklı kesimden gelen insanlar olduğundan, iletişim 

becerilerimizin yükselmesi de sağlanmış olur. Sunum yapan kişilerin eğitici rolünün 

gelişmesine yardımcı olur. Toplumların gelişmesi için her zaman okullar görev üstlenmezler. 

Toplumdaki bazı bireylerin toplumun gelişmesi üzerine etkileri olduğu bilinmektedir. Ancak 

bu kişilerin eğitimci kimliklerinin geliştirilmesi gereklidir. Bu tür sunumlarda görev aldıkça, 

toplum ve bireyler önünde kendini ifade etme, fikir paylaşımı yapma, ön yargılardan 

kurtulma, eleştirilere açık olma ve cevap verme yetileri kazanmak mümkün olmaktadır.  

 

Bu tür becerilerimizi geliştirdikçe toplumun ve kendimizin kalkınmasında da önemli 

roller üstlenmiş olacağız. Mesleğimizde başarılı olmak ve başarılarımızı başkaları ile 

paylaşarak daha da yükselmek istiyorsak mutlaka sunum yapma, iletişim kurma 

becerilerimizi arttırtmamız gereklidir.  

 

Stant, İngilizce kökenli bir kelime olup ayakta durmak demektir. Türkçedeki kullanım 

karşılığı ise “Bir fuarda katılımcının ürün ve hizmetlerini sergilemek amacı ile kiraladığı 

alan ve bu alan üzerinde kurduğu sergi tasarımından oluşan bir sistemdir.” diye 

tanımlanabilir.  Fuarlarda yer almanın ve stant açmanın avantajları aşağıda kısa başlıklar 

halinde verilmiştir.  

 

Konsantrasyon; firmalar, müşteriyle birebir ilişki kurabilmesi için organize edilen bir 

ortamda yüz yüze iletişimin avantajlarını kullanıp reklam yapma olanağı bulurlar. Fuarlarda 

açılan stantların, alıcı ve satıcıları ticari bir ortam içinde bir araya getiren tek özgün 

pazarlama iletişimi aracı olduğunu söylemek mümkündür. 

 



 

33 

Motivasyon sağlama; fuarlar işletmelerin kendini yenilemesi, teknolojik gelişmeleri 

takip etmesi bakımından itici bir etki yaratmaktadır. Sergi ve fuarlara katılacak firmalar, 

rakipleri arasında fark edilmek için üretim ve pazarlama bakımından tüm yenilikleri takip 

edip çalışmalarını hızlandıracaklardır.  

 

Ürünün sunulması; fuarlarda açılan stantlar firmalara minimum zamanda ürün ve 

hizmetlerini binlerce alıcıya sunma imkânı sağlar. Bir firmanın mağazasını bir günde onlarca 

ya da yüzlerce alıcı gezerken, aynı kuruluşun bir ihtisas fuarındaki standını bir günde 

binlerce kişi ziyaret edecektir.  

 

Alıcının tepkisinin ölçülmesi; fuarlara katılan firmalar var olan ve potansiyel 

müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını dinleyip pazar araştırması yapma imkânı bulurlar. 

Ürünlerinin pazar için uygun olup olmadığını ve pazarda kabul görmesi için ne gibi 

değişiklikler yapması gerektiğini alıcıların davranışlarını değerlendirerek belirlerler. Böylece 

ileriki çalışmalarına ışık tutacak bilgileri toplamış olurlar. 

 

Bilinmeyene ulaşma; fuarlarda stant açmanın en önemli avantajlarından biri, 

ürünlerini sergileyen firmalara diğer zamanlarda belirlenmesi çok zor alıcılarla karşılaşma 

olanağı sunmasıdır. Çünkü ihracat pazarlamasında önemli problemlerden biri de muhtemel 

ithalatçı ve alıcıların belirlenmesidir. Uluslararası ticari ihtisas fuarları bu karşılaşma için 

kaçırılmayacak bir fırsattır. 

 

 Yeni acenteler bulma ve mevcut acenteleri destekleme imkânı; fuarlara yeni 

acentelikler almak ya da yeni ürünleri satın alıp dağıtımını yapmak amacıyla değişik 

ülkelerden çok sayıda kuruluşların temsilcileri gelir. Dolayısıyla yeni acenteler ve ticari 

temsilcilikler yeni iş imkânları sağlar.   

 

İmaj oluşturma ve güçlendirme; yurt içinde ya da yurt dışında iyi bir plan, program ile 

hazırlanarak doğru mal ve hizmetlerle doğru zamanda, doğru fuarlara katılan firmalar 

imajlarını güçlendirme olanağı elde ederler.  

 

3.4. Tarımda Eğitim, Seminer, Faaliyet Ve Fuarlarda, İlgili Kişi Ya 

Da Kuruluşlarla İletişim Kurma Yolları 
 

Bugün iletişim kavramının girmediği alan ve saha hemen hemen kalmadığı gibi, bu 

kavram günlük yaşantımızın da vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Yaşamın özü ile iç içe 

geçmiş, iletişime net bir tanım yapmak gerçekten zordur.  

 

İletişim ile ilgili tanımlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.  

 

 Günlük konuşma ve kelimelerin dar anlamda enformasyonlarının aktarımıdır. 

 Bilgi alışverişidir. 

 Vericiden alıcıya aktarılan bilgi veya haber sürecidir. 
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İletişim, insanın sosyal bir varlık olarak yaşamasının temel koşullarından biridir. 

İletişim aynı zamanda, toplumsal bir işleve de sahiptir. İnsanlar ve örgütler arasında 

enformasyon dağılımını ve değişimini sağlar. Toplumun en doğal hakkı olan haber alma, 

bilgilendirme işlevi, iletişim ve kitle iletişim araçları sayesinde gerçekleşir. İletişim, 

bilgilendirme dışında duygu ve düşünceleri bildirme, eğitme ve öğretme, sorunları çözme ve 

kaygıları azaltma, bireysel ve dolayısıyla toplumsal gelişim sağlama, ödüllendirme, 

toplumsal statü kazandırma gibi, birçok işlevi yerine getirir. İletişimin günümüzde, 

uluslararası alanda enformasyon gücünü dünyaya ileten ve bildiren bir işlevi vardır. İletişim, 

uluslararası arenada siyasi, ekonomik, toplumsal bir güç kazanmanın en etkili yoludur. 

Bugün gelişmişliğin ölçütü olarak, enformasyon üretimi kullanılmaktadır. Bir toplum ne 

kadar fazla enformasyon üretiyorsa, o oranda gelişmiş, güçlü ve saygın bir toplum sayılır. 

Enformasyonu pazarlamanın tek yolu vardır; o da tüm dünyayla iletişim kurmak.  

 

İletişim Türleri  

 

İletişim türlerini, sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim olmak üzere üç gruba 

ayırabiliriz. Son dönemlerde önemi artan elektronik iletişimi de, bir iletişim türü olarak 

değerlendirebiliriz. Bir başka sınıflandırmaya göre ise iletişimi, kişinin kendisi ile iletişimi, 

kişiler arası iletişim, grup iletişimi ve kitle iletişimi şeklinde sınıflandırabiliriz.  

 

Sözlü İletişim  

Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır. Yüz yüze görüşmeler, 

toplantılardaki konuşmalar, brifingler, halka hitaplar, telefonla yapılan görüşmeler, 

konferanslar vb. biçiminde kurulur. Sözlü iletişim, yüz yüze olabileceği gibi radyo, 

televizyon ve telefonla da olabilir. Araştırmalar, insanların birbirlerine ne söylediklerinden 

çok, nasıl söylediklerine dikkat ettiklerini göstermektedir. Mesajın doğru iletilmesi, seçilen 

kelimelere bağlıdır.  

 

Sözlü iletişimde etkinlik bakımından sesin büyük bir önemi vardır. Ses insanın 

tutumunu, duygularını ve iç dünyasını yansıtır. İnsanın iç dünyasının aynasıdır. Sesli 

anlatımın başlıca öğeleri; ses hacmi, ses perdesi, tonlama, kalite, hız, lehçe ve stildir. 

Mesajın aktarılmasında sözcükler, beden dili ve ses, iletişim becerisinin bütününü oluşturur. 

Ortalama olarak iletişimde kelimeler yüzde 10, ses tonu yüzde 30, beden dili yüzde 60 rol 

oynar. Etkin bir iletişimde ses tonu, sesin yüksekliği, rezonansı ve temposu ile duyguların en 

önemli aktarıcısıdır. Ses tellerinin yalan söylendiği andaki zorlanması, doğal olmayan 

gereksiz ve düzensiz değişikliği kişiyi ele veren ipuçlarıdır.  

 

Sözlü iletişimin pek çok avantajı vardır. Bu avantajlar:   

 

 Verilen haberin anlaşılma derecesi denetlenebilir. 

 Soru sorulabilir. 

 Verilen cevaplar kontrol edilebilir. 

 Anlaşılmayan konulara açıklık getirilebilir. 

 Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunulabilir. 
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Sözlü iletişimin bazı sakıncaları da vardır.   

 

 Söylenen kelimenin yazıyla ifade edilen bir kelimeye oranla, yanlış anlaşılma 

ihtimali daha yüksektir.   

 Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili kalıcı ve uzun süreli iletişimler için 

uygun bir iletişim yöntemi değildir.  

 Alınan sözlü mesaj, zamanla ya tamamen, ya da kısmen unutulur veya 

değişikliğe uğrar. 

 

Sözsüz İletişim 

 

Beden dili olarak da adlandırılan sözsüz anlatımlar, insanlığın tarihiyle birlikte başlar. 

Yapılan araştırmalar, kişilerin karşılıklı konuşmalarında mesajın yüzde 35’inin sesli, yüzde 

65’inin ise, sessiz kanalarla iletildiğini göstermiştir.  

 

Sözsüz iletişim, iletişimin en temel türlerinden biridir. İletişimin birincil aracı dildir. 

Sözsüz iletişim veya vücut dili yoluyla; elbiseler, mekân kullanımı, jest ve mimikler, göz 

hareketleri ve göz teması, mesaj iletimine yardımcı olur. Sözsüz iletişim, yüzdeki anlamları, 

göz hareketlerini, duruşu, giyimi, sesin özelliklerin içerir. Duygu ve düşüncelerin kelimelere 

dökülemediği durumlarda bir bakış, başın bir dönüşü, kavrayan bir jest, savunucu bir mimik 

binlerce kelimeden fazla anlam taşımaktadır.  

 

Yazılı İletişim  

 

Yazı insanın ve toplumların geçirdiği toplumsal ve kültürel evrim sürecinin ürünüdür. 

Yazının icadı, bürokrasinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuş ve aynı zamanda 

yazı, hem din kurumunun, hem de devletin siyasal örgütlenme biçiminin üzerinde önemli 

etkide bulunmuştur. Yazı, merkezi bürokrasi ve taşra örgütleri arasında toplumsal yaşamın 

temel ilkelerini, siyasi otorite tarafından eşgüdümleşmesi olanağı sağlamıştır. Yazılı iletişim, 

bireyler ve gruplar arasındaki iletişimden çok, örgütsel iletişimde büyük bir öneme sahiptir. 

Örgütsel iletişimde yazının önemi gittikçe artmaktadır. Bunun nedeni olarak:   

 

 Bilgi alanında artan uzmanlaşma, 

 Faaliyetlerin her aşamasında araştırma faaliyetlerinin artan önemi, 

 Örgütsel yapılarda yaşanan büyük ölçekli gelişmeler, 

 Yönetimin profesyonel bir uğraş alanı olarak gelişmesi, 

 Ekonomik yapı içerisinde bilgiye duyulan ihtiyacın artması gösterilebilir. 

 

Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre alıcının onu okuması, yorumlaması ve cevaplaması 

nedeniyle, gecikmeli olarak kurulur. Yazılı iletişimi yeniden düzenlemek ve onu sürekli 

korumak olanaklıdır. 

 

Etkili İletişim  

 

Her dönemde ve ortamda organize olmanın ve işleri yoluna koymanın en önemli 

unsurlarından biri, yaygın ve etkili iletişim sağlayabilme yeteneğidir. Etkili iletişim, bir 

zaman yönetimi unsurudur. İletişimde yeteri derecede açık olunursa iletilmek istenen mesaj, 

etkin bir biçimde alıcıya ulaşmış olur. İletişimi zayıf olanlar, sürekli olarak karışıklığa neden 

olurlar.  
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Etkin iletişimin aşamaları şunlardır: 

 

 Hedefi bilgilendirmek 

 Hedefin tutum ve davranışlarını değiştirmek 

 Hedefin tutum ve davranışlarını devam ettirmek 

 

Etkin iletişim sonucunda hedef üzerinde şu iletişim etkilerinin oluştuğu görülür: 

 

 Hedefin bilgi düzeyinde ortaya çıkan değişme 

 Hedefin tutum ve davranışlarında görülen değişme 

 Hedefin açık davranışlarında görülen değişme 

 

Bir iletişim etkinliğinin beş temel amacı vardır: 

 

 İletilecek mesajın kodlanması ve iletilmesi 

 Mesajın kodunun çözülmesi ve filtre edilmesi 

 Mesajın algılanması ve değerlendirilmesi 

 Mesajın kabul edilmesi 

 Mesaj doğrultusunda alıcının harekete geçmesi 

 

Yukarıda sayılan unsurlar dikkate alındığında iletişimin asıl amacı; kaynağın 

gönderdiği mesajın kodunun alıcı tarafından çözülüp algılanması değil mesajın içeriği 

doğrultusunda alıcının mesaja göre olumlu geri bildirimde bulunmasını sağlamaktır. 

 

İletişimin Engelleri 

 

İletişim sürecini engelleyen birtakım unsurlar vardır. Bu engelleri ortadan 

kaldırabilmek için engellerin neler olduğunu bilmek ve iletişim sürecini etkili bir biçimde 

yönetmek gerekir. 

 

İletişim engelleri şu nedenlerden kaynaklanır: 

 

 İnsanların, iletişime olan ihtiyaçlarının farkında olmamaları 

 İnsanların, iletişimin önemini yeterince kavrayamamaları 

 İnsanların, etkin iletişim yöntemlerini bilmemeleri 

 

İnsanlar arasında etkin iletişimin önemli engellerinden biri, mesajı tam anlamadan 

mesaja ön yargıyla yaklaşmaktır. Bunun sonucu; çatışma, zıtlaşma, anlaşmazlık, bazen de 

aşırı ve anlamsız bir uyum gösterme çabasıdır. Gönderilen mesajı sürekli olarak reddetmek 

ve ona olumsuz geri bildirimde bulunmak, bir iletişim engeli olduğu gibi onu sürekli kabul 

etmek ve mesaja katkıda bulunmamak da bir iletişim engelidir.  

 

Kişiler arasındaki iletişimi engelleyen ve iş yerinde de insanların uyum içinde 

çalışmasını bozan bazı engeller şunlardır:   

 

Sözcüklere boğulma (verbalizm): Kaynak; hedefle paylaşmak istediği düşünce, bilgi, 

haber, duygu ya da tutumu hedefin anlayacağı bir biçimde iletmezse bu bir kişisel iletişim 

engeli oluşturur.  
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Sürekli olarak sözcüklerle, mesajlarla anlatılan bir konuyu dinleyenler zamanla 

konuyu izleyemeyecek duruma gelirler. Hedef iyice bilmediği birtakım yeni kavramlarla 

karşılaşacağından gelen mesajları anlayamaz.   

 

Anlatılanların karıştırılması: Kaynak, sözlü anlatım sırasında yalnızca sözlü ya da 

yazılı sözcükleri kullanırsa hedef anlamını bilmediği sözcükleri, önceden bildiği ya da onlara 

benzeyen sözcüklerle karıştırabilir. İletişimin bu yoldan engellenişi, diğer araçların desteği 

olmadan yalnızca sözlü iletişim kullanılması durumunda daha çok görülür.   

 

Mesajı algılayamama: Kaynak, sözlü anlatım sırasında hedefin algı hızını hesaba 

katmadan ve anlayıp anlamadığını gözlemeden mesajlarını peş peşe iletirse hedef daha ilk 

cümlenin anlamını kavrayamadan diğer cümlelerle karşı karşıya kalır. Bu durumda bir iki 

cümleden sonra anlatılmak isteneni anlayamaz ve iletişim engellenir. 

 

İlgi duymama: İletişim sürecinde alıcının ilgi duymaması, konuyu önceden bilmemesi 

ya da o zamana kadar hiç uğraşmamış olduğu ve zor sandığı yabancı bir konuyla karşılaşmış 

olmasından kaynaklanabilir. Kaynağın anlattıkları; hedefin bildiği, bilmediği ya da zor 

sandığı konularsa ve yalnızca sözcüklerle, monoton bir biçimde anlatılıyorsa hedef dinlemek 

istemeyecektir. Dinlememek de iletişimin en önemli engelidir. 

 

Fiziksel çevrenin verdiği rahatsızlıklar: Ortamdaki aşırı sıcak ya da soğuk, havadaki 

nemin yüksek olması, kötü ışık düzeni ve gürültülü çevre iletişimi engelleyen fiziksel 

etkenlerden bazılarıdır. 

 

Fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar: Hedefin fizyolojik ve psikolojik rahatsızlığı, 

çok üzüntülü veya çok sevinçli olması gibi süreci bütünlük içinde algılayamaması durumları 

da iletişimin kişisel engelleridir. 

 

İletişimin Yapıcı Engelleri  

 

İletişimin yapıcı engelleri, yolların kenarındaki bariyerler gibi düşünülebilir. 

Bariyerler yoldan çıkmayı engellemek amacıyla konur. Bunlar engeldir ancak yoldan 

çıkmanın önündeki engellerdir. Bireysel, toplumsal veya örgütsel iletişimde de çeşitli 

yanlışlıkların yapılmasını önleyen engeller vardır. Toplumsal kurallar, okulda ve sınıfta 

uyulması gereken kurallar bu tür yapıcı engellerdendir.  

 

İletişimin Bozucu Engelleri  

 

İletişimin birçok bozucu engeli vardır; tutarsızlık, güvensizlik, isteksizlik, yetersiz 

dinleme, aşırı bilgi yükleme, statü, yaş ve cinsiyet uyuşmazlığı, gürültü ve diğer çevresel 

faktörler vb. iletişim engellerinden bazıları bizzat insan psikolojisinden, onun inanç, tutum 

ve davranışlarından kaynaklanır.  

 

Bu tür iletişim engellerini aşağıdaki gibi gösterebiliriz.   

 

 İnsanlar genel olarak duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler 

ve iletişim konusunda seçici davranırlar.   

 Statü farklılıklarını gözeterek üstlerin mesajına, astların mesajından daha fazla 

önem verirler.   
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 Güven eksikliği, karşı tarafa inanmama etkin iletişimin kurulmasını engelleyen 

önemli bir faktördür.   

 Anlaşılmazlığa ve karışıklığa neden olan ifade güçlükleri de iletişim engelleri 

olarak sayılabilir. 

 

İletişimin Kişisel Engelleri  

 

İnsanlar aldıkları mesajları, kendi bilgi ve tecrübelerine göre algılar ve yorumlar. 

Yorumlarken de çoğu zaman olayları olduğu gibi değil olmasını istedikleri gibi 

değerlendirirler. İnsanların mesajı olduğu gibi değil kabul ettikleri biçimde algılamalarının 

nedeni, kişisel özelliklerinin yanı sıra seçici dikkatlerinin yoğunlaşmasıdır. 

 

İletişimin kişisel engellerinin önemli noktalarından biri, algılama farklılıklarıdır. 

Algılama farklılığı, dışsal ve içsel olmak üzere iki faktörden kaynaklanır. Dışsal faktörler; 

düzlem farklılığı, yoğunluk, hareketlilik, tekrarlama, yenilik, benzerlik gibi faktörlerdir. İçsel 

faktörler ise kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, değerler ve tutumlar, geçmiş tecrübeler 

ve alışkanlıklardır. 

 

İletişimin kişisel engellerini şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Dil ve anlatım güçlükleri 

 Dinleme ve algılama yetersizliği 

 Bilgi eksikliği 

 Statü farklılıkları  

 Cinsiyet farklılıkları ve kültürel farklılıkları   

 Hatalı tanımlama   

 Algılama farklılıkları   

 Gürültü engeli   

 Duygusal faktörler   

 Sözlerle mimikler arasındaki uyumsuzluk   

 Yetersiz bilgi 

 Eksik pekiştirme   

 Yüz yüze iletişim olanağı bulamamak   

 İletişimde farklı ve yetersiz kanal kullanmak 

 

İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler  

 

İletişimi kolaylaştırmak için “DİAA” formülünü kullanınız. 

 

 Dikkatleri kazanın. Çok ilginç bir söz veya anekdot aktararak söze başlayın. 

 İlgi çekin. Dinleyenlere konunuzun neden önemli olduğunu anlatın. 

 Arzu yaratın. Sizin görüşlerinizi dinlemenin onlar için nasıl yararlı olacağını 

belirtin.   

 Anlaşma sağlayın. Dinleyicilerin, anlatacağınız şeyin onlar için de aslında ne 

kadar yararlı olduğunu kabul etmesini sağlayın.  

 

İletişimi kolaylaştırmak için alıcının iyi ve aktif bir dinleyici olması gerekir. Aktif 

dinleyici olabilmek için:   
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 Konuşmayı kesin, hiç kimse konuşarak dinleyemez. 

 Konuşmacıya rahatlaması için kolaylık sağlayın. 

 Konuşmacıya dinleme isteğinde olduğunuzu gösterin, başka şeylerle meşgul 

olmayın, saatinize bakmayın. 

 Dikkati dağıtan şeyleri ortadan kaldırın.  

 Parazit konuşmaları dinlemeyin. 

 Konuşmacıyı empatik dinleyin, kendinizi onun yerine koyun. 

 Sabırlı olun, başka hiçbir şey düşünmemeye çalışın. 

 Kendinizi rahat hissetmeye çalışın, başka şeylerle oyalanmayın. 

 Eleştiriyi sonraya bırakın, eleştiri iletişimi engeller. 

 Soru sorun, konuşmacının mesajını başka sözcüklerle açıklayın. 

 Konuşmayı bırakın, bu aşamada konuşmak çok çekici olabilir ancak bunu 

yapmayın, konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyin.   

 İletişimi kolaylaştırmak için iletişimin engellerini ortadan kaldırın. 

 

Tarımsal eğitim, seminer, etkinlik ve fuarlarda istenilen faydaların elde edilebilmesi 

için mutlaka iletişime açık olunması gerekmektedir. Kendinizi daha iyi ifade edebilmeniz 

için veya ilgili kişi veya kuruluşlardan tam namlıyla faydalanmak için iletişimde hata 

yapmamanız gereklidir. İletişim hiçbir zaman tek taraflı değildir. Yukarıda da değinildiği 

gibi alıcı ve verici olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Her iki tarafın da 

görevlerini çok iyi yerine getirmesi gereklidir. Aksi takdirde iletişimde başarısızlıklar 

yaşanması kaçınılmazdır. 

 

Siz ilgili kişiden bilgi ve beceri kazanmak için orada bulunuyorsanız, iyi bir gözlemci 

ve dinleyici olarak görevinizi yerine getirmediğiniz takdirde; karşı tarafın size ne kadar çok 

bilgi aktardığının çok bir önemi olmayacaktır. Çünkü siz alıcı olarak kendinizi bilgi akşına 

kapatmış bir durumdasınızdır. Bu durumdan dolayı da vericinin size karşı ilgisi azalacak ve 

bilgi akışını kesecektir.  

 

Siz orada verici olarak yer alıyor ve karşı tarafa bilgi, beceri kazandırmayı veya ürün 

satmayı düşünüyorsanız, mutlaka iletişim becerilerinizin yüksek olması gereklidir. Olayı 

ifade ederken, ürünü tanıtırken ve becerinizi sunarken kullandığınız kelimeleri özenle 

seçmeli, jest ve mimiklerinizi kontrol altında tutmalı, olayı canlı bir şekilde sunmalınız. Aksi 

takdirde tek düze ve sıkıcı bir iletim kanalı seçecek olursanız, karşı tarafın kısa süre 

içerisinde alıcılarını kapatmasına neden olursunuz, bu da karşı tarafla iletişim kurmanızı 

engellemiş olur. 

 

İletişim kurma sırasında kendimizi çok iyi tanımamız gereklidir. Kendi eksik ve fazla 

taraflarımızı iyi belirlemeliyiz. İletişime engel olabilecek yönlerimiz varsa bu eksiklikleri 

kapatmak için ne gibi tedbirler alınması gerekiyor ise bu konuda çalışmalıyız. Bu eksiklikleri 

tamamlamak için eğitim alınması mümkündür. Bu eğitim eksiğimiz hangi konuda ise onun 

üzerine olmalıdır. Eğitimler diksiyon, giyim kuşam, jest ve mimik vb. kişisel alanlarda 

olabileceği gibi, sunum hazırlama teknikleri, programlama teknikleri gibi teknik alanlarda da 

olabilir.  
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İletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için ister alıcı olarak ister verici olarak 

karşı tarafta bir güven duygusu oluşturmuş olmamız gereklidir. Eğer karşı tarafın güven 

duygusunu zedelemişsek hangi iletişim kanalını kullanırsak kullanalım, iletişim sağlıklı ve 

başarılı bir şekilde gerçekleşmeyecektir.  

 

İletişimde başarılı olmak istiyorsak empati yapma yeteneğimizi mutlaka 

güçlendirmemiz gereklidir. Aksi takdirde karşı tarafın nasıl hissettiğini dikkate almadan 

yapılacak iletişimde başarılı olmamız çok mümkün olmayacaktır. Empati yeteneğimiz güçlü 

ise karşı tarafın hâl ve tavırlarından iletişimin nasıl yürüdüğünü çözecek ve gerekli olan 

tedbirleri alacağızdır. Bu tedbirler ses tonunu değiştirmek, sözlü iletişimden sözsüz iletişime 

geçmek, medya dosyalarından faydalanmak vb. gibidir.  

 

 İletişimin başarılı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştiğini mutlaka kontrol etmeliyiz. 

Bunun için de karşı tarafı gözlemleyerek, karşı tarafın sessizliği ve sözlü ifadelerini takip 

ederek, iletişimde eksiğimiz olup olmadığını belirleyebiliriz. 

 

İletişim kurma noktasında alıcılara ulaşmakta problemler yaşıyorsak yapabileceğimiz 

diğer bir şey ise, başarılı insanları incelemek ve onları taklit etmek veya onların yol ve 

yöntemlerini geliştirmek olabilir. Dünyamızın son derece hızlı bir şekilde değişmesi, 

mesafelerinin ve ilişkilerin yakınlaşması, etkileşimin artması ve medyanın toplumlar 

üzerindeki etkisinden dolayı çoğu zaman hedef kitle olan alıcıyı etkileyebilmek için büyük 

reklam şirketleri kurulmuştur. Bu şirketler, alıcıların mesajı veya bilgiyi tam ve eksiksiz 

almaları için gerekli bütün koşulları araştırmakta ve doğru iletişim kanalını ve doğru 

ifadeleri kullanarak milyonları kendisine bağlayabilmektedir.  Eğer ürünümüzün veya 

alıcılara ulaştırmak istediğimiz bilgi ve mesajların alıcılara tam ve sağlıklı bir şekilde 

ulaşmasını istiyorsak, mutlaka bu reklam ve pazarlama stratejilerini bilmeli ve kullanmalıyız. 

Veyahut reklam şirketlerinden yardım almalıyız.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Eğitim, fuar ve seminerlere katılınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tarımsal fuarların listesini 

oluşturunuz. 

 Ülkemizde gerçekleştirilen tarımsal fuarları 

konularına göre gruplandırınız. 

 Ulusal ve bölgesel ölçekte yapılan fuarları, 

fuar şirketlerinin ve TOBB  internet 

sitelerinden takip ederek çıkartınız. 

 Bu listeyi bir pano hale getiriniz. 

 Sunu hazırlama teknikleri hakkında 

bir kılavuz oluşturunuz. 

 Sunuyu tarif ediniz. 

 Sununun taşıması gerekli özellikleri 

belirleyiniz. 

 Sunu tasarımında kullanılan bileşenleri 

belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz bu kriterleri gösteren sunu 

sayfaları hazırlayınız. 

 Sunu hazırlama ile ilgili bir kılavuz 

hazırlayınız. 

 İletişim becerilerinin nasıl 

geliştirileceğine dair tablo 

oluşturunuz.  

 İletişimin ne olduğunu tarif ediniz. 

 İletişim yollarının neler olduğunu tespit 

ediniz. 

 İletişim eksiklikleri ve hatalarını çıkarınız. 

 Etkili iletişim için alınması gerekli tedbirleri 

sıralayınız. 

 Bu bilgileri pano haline getiriniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Seminer, bir konuyla ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak 

amacıyla düzenlenen toplantılara verilen isimdir. 

 

2. (   ) İletişimde sözcüklere boğulma iletişimi olumsuz yönde etkilemez.   

 

3. (   ) İletişimde güven eksikliği, karşı tarafa inanmama etkin iletişimin kurulmasını 

engelleyen önemli bir faktördür 

 

4. (   ) Dil ve anlatım güçlükleri, dinleme ve algılama yetersizliği, bilgi eksikliği 

iletişimde kişisel engellerdir.  

 

5. (   ) Tarımsal eğitim, seminer, faaliyet ve fuarları takip etmek için sosyal medyayı 

kullanmamalıyız. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış 

biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüne ……………….  denir.  

 

7. Fuarların açılması için ………………………’dan izin alınması gereklidir.  

 

8. Bir konunun, bir bildirinin, bir araştırma sonucunun dinleyicilere 

aktarılmasına………………..denir. 

 

9. Bir fuarda katılımcının ürün ve hizmetlerini sergilemek amacı ile kiraladığı alan ve 

bu alan üzerinde kurduğu sergi tasarımından oluşan bir sisteme  …………………denir. 

 

10. İletişim türlerini, …………………….. , ……………………….. ve 

……….………… olmak üzere üç gruba ayırabiliriz. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

 Tarımsal bir konuda sunum hazırlayınız ve sunumunu yapınız. 

 

 Malzemeler 

 

o Kâğıt 

o Kalem 

o Bilgisayar 

o Ofis programı 

o Yazıcı 

o Projeksiyon 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Tarımsal bir konu seçtiniz mi?   

2 
Seçtiğiniz konu ile ilgili bilgi, belge ve medya dosyalarını 

topladınız mı? 
  

3 
Topladığınız bilgiler içerisinden kullanacak olduklarınızı 

belirlediniz mi? 
  

4 Sununuz ile alakalı resim ve medya dosyalarını seçtiniz mi?   

5 Sununuzun sayfa düzenlenmesini yaptınız mı?   

6 Sununuzun sunumunu gerçekleştirdiniz mi?    

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirmeye” geçiniz. 

 

 



 

44 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 İlgili bakanlığın mevzuat sistemini takip ettiniz mi?   

2 Çalıştığınız konu ile ilgili mevzuat bilgileri arşivini yaptınız mı?   

3 Takip edeceğiniz yayınları seçtiniz mi?   

4 Takip edilmesi gereken yayınlara ulaştınız mı?   

5 Tarımda eğitim, seminer ve fuarları takip ettiniz mi?   

6 Tarımda eğitim, seminer ve fuarlara katıldınız mı?   

7 İlgili kişi veya kuruluşlarla iletişim kurdunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

endinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı 

7 İyi tarım uygulamaları 

8 Danıştay’ın 

9 Mevzuat 

10 Bitkisel üretim 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 
2 Y 
3 Y 
4 D 
5 D 
6 Basın-Yayın 
7 e-dergi 
8 Sosyal Paylaşım Siteleri 
9 Yayçep 

10 Dijital Yayıncılık 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 
4 D 
5 Y 
6 Eğitim  
7 TOBB 

8 Sunum 

9 Stant  

10 
sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve 

yazılı iletişim 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 
 

 http://anayasa.nedir.com (27.07.2015 14.00) 

 http://www.tarim.gov.tr 
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 http://megep.meb.gov.tr 

 http://www.csb.gov.tr 
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