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Abstract 

A series of events that have created a global impact in recent years, have also 
affected agriculture, the most vital sector, in various ways. Global climate 
change, ecological concerns, unbalanced food distribution, obesity and 
hunger issues, economic difficulties and finally the COVID-19 pandemic are a 
few of those that can be counted. All these, especially the pandemic process 
that affects the days we are in, caused various changes and transformations 
in the field of agriculture. In this sense, Farmer Training and Extension has 
probably been one of the most changed specialties of agriculture. As a matter 
of fact, in this process, farmer interviews could not be held or were largely 
interrupted, demonstration activities were interrupted, and organizations 
with farmer participation were canceled. This has prompted many 
institutions and entrepreneurs to seek alternative methods in terms of 
farmer training and extension. Distance education-based studies have been 
the most preferred method in this process with their advantages and 
disadvantages. The project for farmer training developed within the scope of 
the “Agriculture in Pandemic Days” project within the Antalya Provincial 
Directorate of Agriculture and Forestry, showed different characteristics 
from similar kinds of angles in various respects and attracted great public 
attention. Thousands of people attended 33 trainings (more than 400 hours) 
so far and the trainings have been covering many goals of the Republic of 
Türkiye Ministry of Agriculture and Forestry (Young Farmers, Women 
Farmers, Agriculture 4.0 etc.). In this study, the potential of the Agriculture 
in Pandemic Days (APD) project, which was created at a very low cost by 
using the technological possibilities, was analyzed and its potential in the 
field of “Farmer Training and Extension” was examined. 
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Özet 

Son yıllarda küresel çapta etkiler yaratan bir dizi olay en hayati sektör olan 
tarımı da türlü açılardan etkilemiştir. Küresel iklim değişikliği, ekolojik 
kaygılar, dengesiz gıda dağılımı, obezite ve açlık sorunları, ekonomik 
sıkıntılar ve de son olarak Covid-19 pandemisi sayılabileceklerin birkaçıdır. 
Tüm bunlar, özellikle de içinde bulunduğumuz günleri etkisi altına alan 
pandemi süreci, tarım alanında da türlü değişim ve dönüşümlere neden 
olmuştur. Çiftçi Eğitimi ve Yayımı da bu anlamda ziraatın belki de en fazla 
değişime uğramış ihtisas dallarından biridir. Nitekim bu süreçte çiftçi 
görüşmeleri yapılamamış veya büyük ölçüde sekteye uğramış, 
demonstrasyon çalışmaları aksamış, çiftçi katılımlı organizasyonlar iptal 
edilmiştir. Bu da çiftçi eğitimi ve yayımı noktasında pek çok kurumu ve 
girişimciyi alternatif yöntemler aramaya sevk etmiştir. Uzaktan eğitim 
temelli çalışmalar ise avantaj ve dezavantajlarıyla bu süreçte en fazla tercih 
edilen yöntem olmuştur. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde 
“Pandemi Günlerinde Tarım” projesi kapsamında düzenlenen ve zaman 
içerisinde geliştirilen çiftçi eğitimine yönelik proje bu anlamda 
benzerlerinden türlü açılardan farklı özellikler göstermiş ve kamuoyunun 
büyük ilgisini çekmiştir. Tamamlanan 33 eğitime (400 Saati aşkın) binlerce 
kişi katılmış ve eğitimler T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın pek çok hedefini 
(Genç Çiftçiler, Kadın Çiftçiler, Tarımda 4.0 gibi) kapsar nitelikte olmuştur. 
Bu çalışmada teknolojinin olanakları kullanılarak ortaya çok düşük bir 
maliyetle konan Pandemi Günlerinde Tarım (PGT) projesinin analizi yapılarak 
“Çiftçi Eğitimi ve Yayım” alanındaki potansiyeli incelenmiştir. 
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1. Giriş 

Küresel iklim değişikliği, ekolojik kaygılar, sürdürülebilir kalkınma, özellikle sınırlı 
su kaynaklarının en efektif şekilde kullanımı, artan nüfusun gıda ihtiyacının 
karşılanması ve son olarak da küresel çapta yaşanan Covid-19 pandemisi tarım 
sektörünün stratejik önemini daha da artırmıştır. Tarımın stratejik önemini bir kat 
daha artıran olay şüphesiz Covid-19 pandemisi olmuştur. 11 Mart 2020 itibariyle 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) resmen pandemiyi ilan etmiş, bunu takiben de tarımsal 
alanda ve gıda zincirinde ciddi sıkıntılar baş göstermiştir. Tarım alanında yaşanan 
aksaklıkların önemli bir kısmı da tarım danışmanlık hizmetleri ve çiftçi 
eğitimlerinde meydana gelmiştir. Bu da ilgili kuruluşları çiftçi eğitimi ve yayım 
konularında yeni arayışlara itmiştir. 

Ziraatın çok fazla ve çeşitli konu barındırıyor olması ve kompleks bir sektör haline 
geldiği göz önüne alındığında gerçek manada zirai kalkınmanın sağlanmasında 
teknikte ne kadar ilerleme kaydedilirse kaydedilsin bu ilerlemenin üretici 
vasıtasıyla pratiğe uygulanması sağlanmadığı sürece bu alanda sağlıklı bir 
kalkınmadan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Başka bir ifadeyle tarımsal 
altyapının en önemli elemanlarından çiftçi kitlenin nicelliği kadar niteliğine de 
büyük ölçüde hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Bu da sağlıklı bir “Çiftçi 
Eğitimi ve Tarımsal Yayım” organizasyonu ile mümkündür. Zirai alandaki 
gelişmelerle nihayetinde verimlilikte belli bir sınıra ulaşılacağı muhakkaktır. Bu 
noktada amaç bu verimliliğin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Nitekim çiftçi 
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eğitimi ve yayımının da temel kaygısı bu yaygınlaştırma noktasında ortaya 
çıkmaktadır. Tarımdaki yeni bilgi ve teknolojilerin, kırsal kesimin topyekûn 
ıslahının çiftçiler tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda sistemli 
bir şekilde verilen yayım hizmetiyle gerçekleştirilmiş enformasyon aktarımı zirai 
manada kısa – orta – uzun vadelerde etkisini gösterecektir. 

Tarımsal eğitim ve yayım denildiğinde esasında sistemli bir örgütlenme 
anlaşılmalıdır. Zira çiftçiye hedef bilgi ve becerilerin aktarımı, etkili bir iletişimi 
gerektirmektedir. Bu da ancak sistemli bir eğitim – yayım aracılığı ile mümkündür. 
Genel olarak çiftçi eğitimi ve yayım; çiftçilere, doğru tarımsal üretim tekniklerinin 
ve yeni teknolojilerin benimsetilerek, üretimin ve tarımsal gelirin artırılması, hayat 
standartlarının iyileştirilmesi, kırda yaşayanların sosyo-ekonomik bakımdan 
geliştirilmesi temeline dayanır (Anonim, 2020: 13). Bunun devamında ise kırsal 
kesimi iyileştirmek, tarımsal ticaret ve tarıma dayalı sanayide yol gösterici olarak 
genel kapsamda tarım ekonomisini iyileştirmek ve de sağlıklı işler hale 
getirmektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta enformasyon aktarımında 
ülkeden ülkeye olduğu gibi yöreden yöreye dahi farklı süreçlerin etkili olduğudur. 
Söz konusu farklılıklar hedef kitlenin yaş, eğitim, farkındalık düzeyleri, gelenekler, 
alışkanlıklar yanı sıra sosyo-ekonomik ve coğrafi şartlara bağlı olarak bireysel veya 
toplumsal özelliklere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin; Türkiye’de tarımsal 
uygulamalarda yerel bilgi olarak da adlandırabileceğimiz ve onlarca yıldır 
alışkanlıklara bağlı olarak hatalı olduğu halde sürdürülen davranışlardan 
vazgeçilmemesi ilk sırada yer alan kronik problemlerden birisidir. 

Zaman içerisinde çiftçi eğitimi ve yayım kanallarında büyük çaplı değişimler 
yaşanmıştır. Tarım gazetelerinden demonstrasyon çalışmalarına, köy kahvesi 
toplantılarından broşürlere değin çok geniş bir uygulama alanı bulunan çiftçi 
eğitim ve yayım hizmetleri, ne yazık ki çoğu zaman hem akademik mecrada hem de 
yerel yönetimler ve taşra teşkilatınca gereken ilginin gösterilmediği bir alan 
olmuştur. Yayın araçları ile birlikte yayın içerikleri de zaman içerisinde büyük 
ölçüde değişim sergilemiştir. Geçmişte neredeyse bütünüyle bitkisel ve hayvansal 
üretim odaklı olan yayınlar zaman içerisinde sürdürülebilirlik, ekoloji, çevresel 
kaygılar, gıda güvenliği, etkili tanıtım ve pazarlama gibi konuları da işler hale 
gelmiştir. Özellikle de son yıllarda daha fazla konuşulan akıllı tarım uygulamaları, 
tarım robotları, topraksız tarım gibi zirai hayatı çok büyük ölçüde 
dönüştürebilecek uygulamalarla ilgili farkındalık yaratma ve teoriği pratiğe adapte 
etmekte çiftçi eğitim ve yayım hizmetlerinin önemi bir kat daha artmıştır. Gerek 
enformasyon kanallarındaki değişim gerekse tarım içerisindeki çeşitlenen konu ve 
artan içeriklerle çiftçi eğitimi ve yayımında “Çoğulcu Tarımsal Yayım Sistemi” 
gündemi daha fazla meşgul etmektedir. Çoğulcu tarımsal yayım sisteminde 
kamunun yanı sıra çiftçi organizasyonları, sivil toplum kuruluşları, tarımsal 
danışmanlık hizmeti veren özel sektör temsilcileri de aktif bir şekilde rol almalıdır 
(Çukur ve Karaturhan, 2011: 152). Nitekim 2. Tarım Şûrası (2004) kararları 
arasında da yer alan “Çoğulcu Yayım Sistemi” Dokuzuncu 5. Yıllık Kalkınma Planı 
kapsamında da yer almıştır. Buna göre üretici örgütlerinin de bu anlamda hizmet 
vermesi kanaati ortaya çıkmıştır. Çiftçi eğitimi ve yayım kapsamındaki 
üstlenicilerin sayısının artması, günümüz kitle iletişim araçlarının daha fazla 
kullanılması anlamına gelmekte olup dünya genelindeki akımlar da bu yöndedir. 
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Buna ilaveten çiftçi eğitiminde uzunca bir süredir ihmal edilen önemli bir konu da 
hedef kitlenin bu noktadaki rolüdür. Aktaş ve arkadaşlarının (2010) da işaret ettiği 
üzere üreticinin nesnellikten öznelliğe, edilgenlikten etkin bireylere taşınarak 
“İnsancıl Tarımsal Yayım” prensibinin benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. 
Ancak bu sayede tarımsal alandaki yenilikler, gelişmeler ve diğer pek çok 
farkındalık ögesi çiftçiye benimsetilebilir ve dönüt alınabilir. Ayrıca Torun 
Kayabaşı (2020: 1369)’nın ifade ettiği gibi günümüzde, yayım faaliyetleri klasik 
eğitim ve danışmanlık işlevleri ile birlikte katılımcı yayım sistemlerini de devreye 
koyarak çiftçilere bilgi sağlama, çiftçilerin problem çözme becerilerini geliştirme, 
eğitim programlarına çiftçi katılımını sağlama ve çiftçi örgütlenmesini teşvik etme 
işlevlerini de üstlenmiştir. 

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde pandemi süresince çiftçi eğitimi 
ve yayım kapsamında geliştirilen stratejilerden birisi ise bu noktada ilgili alanda 
çok dikkat çekici bulunmuştur. Pandemi Günlerinde Tarım (PGT) projesi, 
teknolojik imkanların sağladığı iletişim ağı, sosyal medyanın etkin kullanımı ve 
başarılı bir yönetişim örgütlenmesiyle alana büyük katkı sağlamıştır. Bu çalışmada 
da kısa sürede katılımcı sayısı birkaç bini aşan eğitimlerin, etki alanını ilk etapta 
Antalya ve komşu illerin dışına çıkarıp Türkiye’nin her iline yayması, sonrasında 
da yurtdışından katılımların başlamasıyla başlı başına “Tarım Eğitimi 
Örgütlenmesi” halini alması irdelenmiş ve sürecin değerlendirmesi yapılmıştır. 

2. Türkiye’de Çiftçi Eğitimi ve Yayımının Tarihi 

Dünya genelinde bugünkü şekliyle zirai nitelikte ilk yayım faaliyetleri 1800’lerde 
Kuzey Amerika ve Avrupa’da başlamış olsa da asıl gelişme 1950’lerden sonra 
yaşanmıştır (Özçatalbaş ve ark., 2010: 934). Türkiye’de ise ilk olarak Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında, 19. yy.’ın ortaları itibariyle bilimsel ve mesleki dergiler 
yayınlanmaya başlamıştır. Ziraat alanındaki yayınlar ise biraz daha sonraları 
ortaya çıkmış ve 1900’lerin başı itibariyle ortaya çıkmıştır. İmparatorluk 
bünyesindeki ilk zirai yayın 1880’de çıkartılmış olan ve 15 günde bir yayımlanan 
Vasıta-ı Servet’tir. İlk olarak 1881’de yayım hayatına başlayan Ziraat Gazetesi 
toplam 72 sayı çıkmış ve 1884’te faaliyetini sonlandırmıştır (Demir, 2014: 387). 
Devlet tarafından ilk olarak yayımlanan zirai yayın ise 1884’te çıkan Orman 
Maadin ve Ziraat Mecmuası olup 1893’ten sonra Orman ve Maadin ve Ziraat 
Mecmuası adıyla toplam 221 sayı olarak çıkmıştır (Demir, 2014: 388). Bunlar 
dışında sonraki yıllarda çok sayıda daha ziraat ile ilgili süreli yayın çıkmıştır. 
Bunlara birkaç örnek verecek olursak; Osmanlı Terakki-i Ziraat Dergisi (1894 – 
1895), Osmanlı Ziraat Cemiyeti tarafından neşredilen Resimli Çiftçi (1909 dönemi), 
Felahat (1913 – 1919), Bağçevan (1918 – 1919), Ziraat Cemiyeti tarafından 
çıkarılan Yeni Çiftlik Mecmuası (1920 – 1926 dönemi), Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi 
Mecmuası (1917 – 1918 / Toplamda 7 Sayı) verilebilecek örneklerden birkaçıdır 
(Kadıoğlu, 2002: 99-103; Demir, 2014: 387). Dikkat edilecek olursa sayılan 
yayınların çoğu oldukça kısa ömürlü olmuştur. Bu durum ne yazık ki Türk tarım 
hayatının önemli bir kolu olan Çiftçi Eğitimi ve Yayımının kronik problemi olarak 
yakın yıllara değin devam edegelmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu dönemi çiftçi yayınlarının hemen hemen tümünde ortak 
olan nokta çiftçileri modern zirai teknikler konusunda bilinçlendirmek olmuştur. 
İmparatorluğun temel iktisadi faaliyetlerini iptidai yöntemlerden kurtarıp en son 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2023, 13 (1), 87-114.  91 

 

gelişmeleri tatbik etmek amacıyla yayınların etkili bir şekilde kullanılmasına 
gayret edilmiştir. İkinci olarak en fazla işlenen konu ise çiftçi kesiminin kronik 
problemi olan sermaye hususunda olmuştur (Demir, 2014: 394). Söz konusu 
dönemin yayınlarında işlenen ortak kaygıların, günümüzdekinden çok da farklı 
olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte tarımda yaşanan yenilikler ve 
dönüşümler nedeniyle bu alanda ortaya konan yayınlarda konu başlıkları son 
yıllarda daha da çeşitlenmiştir (Çevresel kaygılar, sürdürülebilirlik gibi). 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk kayda değer girişimler 1940’ların başları 
itibariyle ortaya çıkmıştır (Özçatalbaş ve ark., 2010: 935; Demirtaş ve Kaya, 2018: 
206). Bu alandaki ilk girişimlere baktığımızda 1937’de kırsal alandaki çiftçi eğitimi 
ve yayım faaliyetlerinde köy öğretmenlerinin görevlendirilmesi gelmektedir. 
1943’e gelindiğinde ise tarımsal yayım alanındaki boşluğu doldurmak adına ilk 
etapta Ankara, Eskişehir ve Manisa’da yayım örgütlenmesi tesis edilmiş (Teknik 
Tarım Teşkilatı) ve takip eden yıllarda tüm illere yayılmıştır (Aktaş ve ark., 2010: 
47; Kızılaslan ve Çakmak, 2012: 75). Cumhuriyet dönemi itibariyle devlet, çiftçi 
eğitimi ve yayım konusunda hemen her zaman asıl üstlenici olmuştur. İktisadi 
şartlar, konuyla ilgili bilgi birikimi noksanlığı gibi pek çok sebepten ötürü özel 
kesimlerce bu alanda pek fazla bir etkinlik görülmemiştir. Kitle iletişimi alanındaki 
gelişmeler sayesinde ise çiftçi eğitimi ve yayım alanında köklü değişim ve 
gelişmeler yaşanmıştır. 2011’de Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 
kurulmuş olup 2018’de ise günümüzdeki şeklini kazanarak T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olmuştur. Günümüzde 
Türkiye’deki en etkin ve organize çiftçi eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetleri 
çatı kurumu Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’dır. İlgili Başkanlık nezaretinde il 
ve ilçe müdürlüklerince eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir. 
Her ne kadar “Çoğulcu Yayım Sistemi” benimsenmiş ve de yaygınlaştırılmaya 
çalışılıyor olsa da günümüzde hala çiftçi eğitimi ve yayımında asıl yüklenici T.C. 
Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki il ve ilçe müdürlükleridir. Türkiye’de söz 
konusu bakanlığın öncülüğünde bu zamana kadar ilgili alanda bazıları oldukça 
başarılı projeler hayata geçirilmiştir. Bunlardan birkaçına sıralayacak olursak;  

a. TYUAP (Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi): Dünya 
Bankası’nın sağlamış olduğu kredi desteğiyle ilki 1983’te toplam 16 ilde, ikincisi 
ise 1990 yılında bu defa 21 ili kapsayacak şekilde uygulanmıştır. Proje, çiftçi 
eğitimi ve ziyaret sistemi üzerine kurgulanmıştır. 2006 sonu itibariyle sonlanan 
projeyi takiben elde edilen tecrübeyle de 2007’de Tarımsal Yayımı Geliştirme 
Projesi (TARGEL) başlamıştır. 

b. TARGEL (Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi): 2007’de TYUAP’nin devamı 
olarak başlatılan TARGEL kapsamında 81 ilde belirlenmiş olan 2.500 çalışma 
bölgesinde, 2.500 sözleşmeli personel (1.769’u Ziraat Mühendisi, 731’i Veteriner) 
görevlendirilmiştir (Kızılaslan ve Çakmak, 2012: 77). TARGEL temelde tarım 
danışmanları aracılığıyla çiftçiyi yerinde eğitme amacı gütmekteydi. Proje, 
Bakanlık ve muhatap sendika arasında yapılan protokol kapsamında karşılıklı 
uzlaşmayla 27 Ocak 2016’da sonlandırılmıştır. 

c. YAYÇEP (Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi): 1991 – 1998 döneminde Türkiye’nin 
özgün projelerinden YAYÇEP dönemi için çok geniş bir etki alanına ulaşmıştır. 
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YAYÇEP, I. Dönemi 1991 – 1998; II. Dönemi ise 2000 – 2010 aralığında etkin bir 
şekilde uygulanmıştır. Uygulama esasında 3 temel üzerinde gelişmiş olup bunlar; 
televizyon programları/videolar, basılı materyaller ve danışmanlık hizmetleridir. 
Projeyle Türkiye’de ilk defa kayıt – sınav – sertifika – ödül esaslı bir organizasyon 
tertiplenmiştir (Demiryürek, 1993: 4). Proje kapsamında 1991 – 1998 döneminde 
338, 2010 – 2011 dönemi sonu itibariyle ise toplamda 651 video, 800.000 adet 
kitap kamu hizmetine sunulmuştur. YAYÇEP bünyesinde 1991 – 1995 döneminde 
Türkiye genelinde toplamda 63.000 çiftçi katılım göstermiştir (Kızılaslan ve 
Çakmak, 2012: 76). İlerleyen yıllarda projeye katılım daha da artmış ve kayıtlı çiftçi 
sayısı 113.123’e çıkmış, bunlardan 74.424’ü de Anadolu Üniversitesi tarafından 
düzenlenen sınava giriş yapmışlardır. Sınava giren kişilerden 33.205’i 
sertifikalarını almış, üstün performans gösteren 2.505 kişi ise ayni ve nakdi ödüller 
almışlardır (Erengil ve ark., 2000: 1050).  

YAYÇEP kapsamındaki eğitimlerden büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kanatlılar 
ve arıcılık en fazla ilgili gören konuları oluşturmuştur. YAYÇEP’in benzerlerinden 
bir diğer farkı da son dönemin tarımsal yayım hizmetlerinden farklı olarak yöresel 
el sanatları konusunda da kayda değer yayımların bulunuyor olmasıdır.  

ç. GAP TEYAP (Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi): 2011 – 2013 dönemini 
kapsayan proje, GAP illeri odaklı hazırlanmış bir projedir. Buna göre öncelikli 
hedef kitleler belirlenmiş; 1. Hedef Kitle: 5.000, 2. Hedef Kitle: 15.000 ve 3. Hedef 
Kitle: 60.000 olarak düşünülmüştür. Buna göre de il toplantıları, çalıştaylar, teknik 
geziler düzenlenerek GAP bölgesi çiftçilerine yönelik çiftçi eğitimi ve yayım hizmeti 
verilmiştir. 2014 itibariyle “Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım 
Modeli” uygulamaya alınmış, 2017 – 2018 döneminde de söz konusu modelin 
sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması konusuna odaklanılmıştır. 

d. Tarım Orman Akademisi: İlk olarak 6 Mayıs 2020 tarihinde yayın hayatına 
başlayan Tarım Orman Akademisi projesi, uzaktan eğitimin çiftçi ayağını 
oluşturması amacıyla hayata geçirilmiştir. Pandemi koşullarında çiftçi eğitimi ve 
yayım hizmetlerinin aksamaması adına hayata geçirilen proje, pek çok boşluğu da 
doldurmaya yönelik donatılmaya çalışılmıştır. Bu zamana kadar toplamda 11 ana 
başlık altında (Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Gıda ve Beslenme gibi) 124 
eğitim içeriği kamu hizmetine sunulmuştur. Yaklaşık 10 aylık sürenin sonunda 
Tarım Orman Akademisi’ne kayıtlı üye sayısı 6.024 olmuştur. 

Yukarıda sayılan doğrudan çiftçi eğitimi ve yayım hizmetleri yanı sıra Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın çeşitli projeleri kapsamı içerisinde de bu anlamda hizmetler 
verilmektedir. Örneğin Bakanlıkça 81.800.000 TL. ödenek ayrılan ve İŞKUR’un da 
desteğiyle hayata geçirilen “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi”nin gerekçeleri şu 
şekilde sıralanmıştır; 

 Genç çiftçilere verilecek eğitimler ile tarım teknolojilerinde yaşanan 
yeniliklerin kolayca uygulanması, 

 Kırsalda hızla yaşlanmakta olan tarımsal nüfusun gençleştirilmesinin 
sağlanması, 

 İyi tarım uygulamalarını esas alan genç nüfusun daha fazla ve etkin bir 
şekilde üretimde yer alması, 
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 Tarımsal üretimde verimliliği arttırmak, 

 Genç çiftçilerin aldığı mesleğe dayalı eğitimlerin karşılığında geçerliliği olan 
bir sertifika edinmeleri.  

Söz konusu projenin eğitim konuları; Bitki Zararlıları ve Mücadelesi, Organik 
Tarım, Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Ekim, Dikim ve Gübreleme Makinelerinde Bakım ve 
Onarım, Arıcılık, Antep Fıstığı Yetiştiriciliği’dir.  

Türkiye’de esasında uzun yıllardır çiftçi eğitimi ve tarımsal yayımı kronikleşmiş 
sorunlardan sıyrılamamıştır. Yayım hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanamaması, 
çiftçilerin basılı materyallere erişim ve yararlanmada türlü gerekçelerle mesafeli 
tutumu, çok uzun bir süre Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu alanda tek kalmış 
olması sayılabilecek sorunlardan birkaçıdır. Her ne kadar sınırlı olarak Bakanlık 
haricinde de bu alanda hizmetler sunulmuş olsa da payı çok sınırlı kalmıştır. Bu 
durumu Kızılaslan ve Ünal (2013: 17)’ın Erbaa (Tokat)’daki 8 köyden 67 haneyle 
yaptığı çalışmayla örneklendirecek olursak ankete katılan çiftçilerin % 71.6 gibi 
önemli bir kısmı Bakanlık haricinde herhangi bir sivil toplum kuruluşundan 
tarımsal yayım konusunda hizmet almadıklarını belirtmişlerdir. Konuyu yine 
Türkiye özelinde değerlendirecek olursak Türk çiftçisinin zaten sınırlı 
sermayesiyle yeniliklere ve de birtakım tarımsal altyapı hizmetlerine erişimde 
ürkek / ketum yaklaşması anlaşılabilir bir durumdur.  

3. Materyal ve Metot 

Pandemi Günlerinde Tarım (PGT) kapsamındaki çiftçi eğitimi ve yayım hizmeti 
kapsamında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4 tanesi 
12 ila 15 gün arasında değişen toplam da 400 saati aşan 33 eğitim faaliyeti 
incelenmiştir. Bu kapsamda seçilmiş 3 eğitimin (Zeytin Mektebi, Organik Tarım 
Eğitimi, Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Eğitimi) katılımcı kitlesi demografik yönleriyle 
incelenmiştir (Bkz. Ek-1). Faaliyetin etki alanını belirlemek üzere eğitime katılan 
kişilerin yaşadıkları illere göre dağılımını gösterir haritalar ArcGIS 10.5 ile 
hazırlanmıştır. Ayrıca Pandemi Günlerinde Tarım’ın etkinliliği ve sürekliliği 
noktasında izlenen stratejiler ve enformasyon akışı / dönüşümü ele alınarak hem 
organizasyon hem de organizasyon elemanları ayrı ayrı ele alınmıştır. 

4. Pandemi Dönemi Çiftçi Eğitimi ve Yayım Uygulamaları 

Pandemi ile birlikte önemi daha da artmakla birlikte genel olarak son yıllarda 
dijital ortam ve sosyal medya kanallarıyla çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetleri daha 
fazla yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Çoğulcu tarımsal yayım sistemi kapsamında 
da söz konusu platformların etkinliliği daha da artmaktadır. Esasında gelişen 
teknik ve hızlı iletişim altyapı olanaklarıyla ilgili son yıllarda genel manada eğitim 
ve yayım hizmetlerinde belli alanlarda yoğunlaşma başlamış, pandemi süreciyle de 
hız kazanmıştır. Nitekim günümüzde de şekil 1’de de görüldüğü üzere çiftçi 
eğitimine yönelik 3 temel enformasyon kanalından materyal ve hizmetler 
etkinliğini hala sürdürmektedir. Bunlardan elektrik kaynaklı ve internet olanaklı 
kanalların önemi daha da artmıştır. 
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Kaynaklar 

Matbu Ürünler: 

 # Dergiler 

 # Gazeteler 

 # Broşürler 

 # Kitaplar 

Elektronik Kaynaklar:  

 # Radyo 

 # Televizyon 

 # Bilgisayar 

 # Akıllı Telefon 

Etkinlikler: 

 # Köy Toplantıları 
(Çiftçi Görüşmeleri) 
 # Seminerler 

 # Sempozyumlar 

 # Sergiler 

 

Şekil 1. Çiftçi Eğitimi ve Yayım Kaynakları 

Sosyal medya ve kitle iletişim araçlarının çok daha ucuza ve hızlı bir şekilde etkin 
kullanımları özellikle 2000’lerle birlikte baş döndürücü bir hız yakalamıştır. AB 
ülkeleri, ABD, Kanada ve Japonya ise bu anlamda çok büyük mesafeler kat 
etmişlerdir. Bunları birkaç örnek üzerinden inceleyecek olursak; 

 Almanya: Almanya’da 2013’te 20 kadar mandıra çiftçisinin 
organizasyonuyla ortaya konan “MyKuhTube”2 kısa sürede 64 bini aşkın 
abone ve 30 milyonu aşkın izlenme sayısına erişmiştir. Hem kendi kanalları 
üzerinden (https://mykuhtube.de/) hem de youtube üzerinden 500’ü aşkın 
mandıracılıkla ilgili video ile bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform 
oluşturulmuştur. Önceleri Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki üreticilerle sınırlı 
iken sonra ülke geneline ve devamında da uluslararası tanınırlığa 
erişilmiştir. Haftada 2 videonun yüklenmesi zorunluluğu olan etkinlikte, 
diğer sosyal medya kanalları ve davetli akademisyenlerle de soru – cevap 
imkanları tanınmaktadır. 

 Birleşik Krallık: Ülkede her perşembe günü #AgriChatUK etiketiyle twitter 
üzerinden çiftçiler, akademisyenler ve konuyla ilgili profesyoneller 
buluşturularak problemler ortaya konup ortak bir akılla çözüm önerileri 
sunulmaktadır (http://www.agrichatuk.org/). 

 Finlandiya: Finlandiya’da da yaklaşık 10 kadar uzmandan oluşan bir ekip 
ProAgria isimli platformda hayvancılık, bitkisel üretim, et üretimi ve işleme, 
gıda işleme, atçılık, gıda ve turizm, tarımsal altyapı, ormancılık, turba, 
tarımsal finans yönetimi gibi konulardaki bir nevi danışmanlık hizmeti 
vermektedirler. Organizasyonun her yıl düzenledikleri eğitimlere 18.000’in 
üzerinde katılımcı dahil olmakta, aynı zamanda etkinlikler tüm Baltık 
ülkelerini kapsamaktadır (https://www.proagria.fi/).  

                                                        

2 Kuh: Almanca inek anlamına gelmektedir.  

https://mykuhtube.de/
http://www.agrichatuk.org/
https://www.proagria.fi/
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Elbette ki çiftçi eğitimi ve yayım hizmetlerinin dijital platforma taşınması, eğitim 
kanallarının etkili bilgi transferi birtakım altyapı olanaklarıyla mümkündür. 
Özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesimdeki elektrik ve 
internet altyapı olanakları, teknolojik materyaller (Bilgisayar, akıllı telefonlar ve 
internet bağlantılı televizyonlar gibi) ve kalifiye eğitimci ve teknik personel 
noktasında sıkıntılar söz konusudur. Bununla birlikte söz konusu bu eksikler 
görece kısa sürede giderilebileceği gibi tek seferlik yatırımlar olmasıyla da 
önemlidir. 

5. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Faaliyetleri 

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde, Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şube Müdürlüğü’nün çiftçi eğitimi ve yayımı hususundaki deneyim ve bilgi 
birikimi sayesinde esasında çok sayıda başarılı etkinlik hayata geçirilmiştir. Her ne 
kadar Pandemi Günlerinde Tarım (PGT) projesi, etkinlik ve başarı düzeyi en ileri 
olan proje olsa da bunun öncesinde ve bazısı hala devam eden diğer etkinlikler de 
dikkate değerdir. Nitekim PGT’nin başarısında burada edinilen tecrübeler de 
büyük ölçüde yol gösterici olmuştur. Pandemi Günlerinde Tarım sürecine 
gelmeden önce; 

 Gelin Kardeş Olalım (Kardeş İlçe Projesi) / 30 Kasım 2018 

 Kadın Çiftçi Akademisi / 26 Aralık 2019 

 Köy Kahvesi (Devam ediyor) 

 Başarı Hikayeleri / Nasıl Başardılar? (14 Ocak 2012) 

gibi çiftçi eğitimlerine yönelik projeler ortaya konmuştur. Bunlardan “Köy Kahvesi” 
projesi de pandemi sürecinde teknolojinin imkanlarıyla uzaktan yapılmaya 
başlanmıştır. 

Pandemi Günlerinde Tarım: Pandemi Günlerinde Tarım (PGT), küresel ölçekte 
pandemi ilanından çok kısa bir süre sonra, 14 Mart 2020’de başlamıştır. Esasında 
PGT çerçevesi dahilinde düzenlenen eğitim dizileri Antalya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nün teknolojik olanakları kullanma noktasında köklü bilgi 
birikimlerinden ileri gelmektedir. Ayrıca Antalya’nın tarımsal potansiyeli, bu 
zamana kadar yürütülen ulusal ve uluslararası ölçekli faaliyetler, paydaşlar ve 
akademiyle yoğun işbirliği PGT’nin ortaya çıkması için doğal bir zemin 
hazırlamıştır. 

PGT, başlangıçta pandemi sürecinde aksayan çiftçi eğitimi ve yayım hizmetlerinin 
devamlılığını sağlamak amacıyla ortaya konmuştur. Devamında ise beklenenin 
üzerinde ilgi gören eğitimlerle kısa sürede proje, yeni eklentiler ve bazı 
revizyonlarla bugünkü şeklini almıştır. PGT’nin temel hedefleri göz önüne 
alındığında başta zirai olmak üzere iktisadi, sosyolojik ve kişisel gelişim noktasında 
pek çok kazanım söz konusudur. Projenin asli hedefleri; 

 Uzman – Çiftçi buluşması, 

 Yeni başlayacaklar için temel zirai bilgi ve becerilerin kazandırılması, 

 Klasik bitkisel ve hayvansal ürünler yanı sıra yeni alternatiflerin tanıtımı, 
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 Emeklilerin ve genç işsizlerin zirai faaliyetler ile iktisadi hayata dahil 
edilmesi, 

 Paydaşları buluşturmak ve deneyimlerini birbirlerine aktarmaları için 
ortam sağlamak, 

 Hobi amacıyla dahi olsa boş haldeki bahçe ve tarlaların ekimini teşvik, 

 Hibe ve desteklerin daha iyi tanınarak girişimcilerin/üreticilerin 
yararlanmasını sağlamak, 

 Sürdürülebilir kırsal kalkınma ve ekolojik duyarlılıkla ilgili farkındalık 
oluşturmaktır. 

Son dönemdeki eğitimlerle yukarıdaki hedeflerin tümüne ulaşıldığı, yapılan anket 
ve eğitim öncesi – sonrası görüşmelerle anlaşılmıştır. Henüz 2. yılında olan PGT 
projesi ile burada alınan eğitimler ve kazanımlar sonucu hibe ve desteklere olan 
müracaatlar, küçük ve orta ölçekli işletmelere sahip katılımcıların aldıkları 
eğitimler sonucu (Aronya, ekinezya, mavi yemiş, salep, safran gibi) ekim – dikim 
faaliyetlerine başlamaları PGT’nin umutvar çıktıları olmuştur. 

 
Şekil 2. Pandemi Günlerinde Tarım (PGT) Temel Bileşenleri 

PGT’nin proje ögelerini detaylı bir şekilde incelemek gerekirse; 

PGT tasarlanırken küçük bir ekip ve de internet temelli düşünülmüş ve minimum 
maliyetle maksimum katılımcıya ulaşma hedeflenmiştir. Düzenlenen ilk birkaç 
eğitimin ardından kendini göstermeye başlayan geniş katılımcı kitle ve alınan 
dönütlerle PGT şekil 2’de görülen bileşenlerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 
Projenin odağını oluşturan hedef kitle sadece çiftçi ve ziraat mühendisleri gibi 
doğrudan sektör içerisindekileri kapsamayıp çok geniş bir grubu içermektedir. 
Etki sahası ise sadece Antalya merkezli olmayıp tüm Türkiye ve de yurtdışını 
kapsayacak şekilde düşünülmüştür. Altyapı ise temelde teknik ekip, elektrik ve 
internet donanımı, akademik hizmetten oluşmaktadır. Eğitim konuları ise çok 
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çeşitli olup tarımın hemen her alanını içerdiği gibi farklı alanlarla tarımın 
buluşması (Tarım – Sanat gibi) şeklinde de konu çeşitliliğine sahiptir (Şekil 2). 

a. Hedef Kitle ve Katılımcı Kitle: Çiftçi eğitimi ve buna yönelik hazırlanmış olan 
yayınlar, diğer kitlelere yönelik yapılan çalışmalardan çok farklıdır. Nitekim 
günümüz için çiftçi olarak nitelendirilen kitle içerisinde ilkokul mezunundan 
yüksek lisansını tamamlamış bireylere ve de asıl mesleği mühendis, avukat, doktor 
olan pek çok farklı kulvarlardan kişileri barındırıyor olması en önemli güçlüktür. 
Tüm bu kitleyi ortak bir paydada buluşturan zirai faaliyetler bünyesinde, herkese 
hitap edebilecek ortak bir dilin yakalanması kolay olmayan bir arka plan 
çalışmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte Türkiye’deki tarım politikaları 
kapsamında da “Genç Çiftçiler” ve “Kadın Çiftçiler” ayrı bir yere sahiptir. Söz 
konusu kesimlerden üreticilerin zirai hayattaki etkinliliğinin artırılmasında da yine 
etkili bir çiftçi eğitimi ve yayım çok önemlidir. Ayrıca son yıllarda küresel ölçekte 
daha fazla öne çıkartılmaya çalışılan “Diplomalı Çiftçiler, Şehirli Çiftçiler” gibi “Yeni 
Nesil Çiftçiler” adı altında daha önce de ifade edilen farkındalık düzeyi yüksek ve 
de tarımsal faaliyetlere daha bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşan kitleler de bu 
kapsamda yine hedef kitlenin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hedef kitlenin 
bir diğer önemli grubu ise Ziraat Mühendisleri ve Teknikerleri’nin eğitimidir. Bu 
kitlenin de yeni bilgi ve teknolojilerden haberdar edilmesi, tarım alanındaki idari 
ve pratikte yaşanan değişim ve dönüşümlerin aktarımı ve mesleki anlamda 
farkındalıklarının artırılması noktasında hedef kitlenin önemsenen bir kesimini 
oluşturmaktadırlar. 

PGT çerçevesindeki katılımcı kitlesini incelediğimizde; ticari ve şahsi üretim yapan 
üreticiler, akademisyenler, doktorlar, Türkiye’nin farklı yerlerinden tarım il ve ilçe 
müdürlükleri personelleri, öğretmenler, öğrenciler (Özellikle Ziraat Mühendisliği, 
Veterinerlik, Su Ürünleri gibi), arkeologlar, bankacılar, turizmciler, inşaat 
mühendisleri, askeri personeller, genç girişimciler, ev hanımları ve emekli olmuş 
fakat kendilerine yeni bir iş imkanı yaratmak isteyenler gibi çeşitli mecralardan 
kimseler oluşturmaktadır. Katılımcı kitlesinin mesleki durumları ve PGT projesinin 
amaçlanan hedef kitlesinde bazı hedeflerin tutturulduğu görülmektedir. İlk olarak 
katılımcı kitlede önemli bir yer işgal eden Ziraat Mühendisleri, Teknikerleri, diğer 
il ve ilçe müdürlüklerinden personel ile önemli bir başarı sağlanmıştır. Hedef kitle 
içerisinde kayda değer oranda Ziraat Mühendisi ve Ziraat Teknikerinin bulunuyor 
olması çok önemsenen bir durumdur. Bu sayede söz konusu eğitimin aynı 
zamanda bir hizmet içi eğitim misyonu taşıması yanı sıra özellikle çiftçi eğitiminde 
görev alan personelin farkındalık düzeyini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu kapsamda ileride çiftçi eğitimi ve yayımcılığına yönelik eğitimlerle de 
eğitimcinin eğitimi konusuna altyapı sağlanmaktadır. Bu kitleden sonra diğer bir 
odaklanan kitle de üreticiler (Özellikle büyük ölçekli üreticiler) ve de sektör 
temsilcileri (Büyük ölçekli ticaret yapan kişiler) olmuştur. Bu anlamda da kayda 
değer bir başarı sağlanmıştır. Sayı olarak ise ev hanımları azımsanmayacak bir 
seviyeye ulaşmıştır. Katılımcı ev hanımlarının büyük bir kısmı ikinci konutlarında 
küçük ölçekli üretim yapmayı hedefleyen, çeşitli kadın ve kırsal kalkınma odaklı 
kooperatiflerin üyeleri ve de pandemi sürecini köyünde geçirip tarlalarını / 
bahçelerini değerlendirmeyi hedefleyen kişilerden oluşmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında da geleceğe yönelik farkındalık düzeyi artırılmış bir kadın çiftçi 
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kitlesinin önemli bir çıktı olacağını görmekteyiz. Emekli kitle ise çoğunluğu tesis 
edeceği küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgi ve deneyimlerden faydalanmak 
adına eğitimlere katılmaktadırlar.  

Burada dikkat çeken nokta altyapı olanakları ve teknolojik bilgi – beceriye bağlı 
olarak kırsal kesimden üreticilerin bazı eğitimlere daha sınırlı bir katılım 
göstermiş olduklarıdır. Bunda ise başlıca iki nokta etkilidir. Bunlar; çiftçilerin 
doğrudan kendini ilgilendiren eğitimlere yoğunlaşmaları; diğeri de akıllı telefon ve 
bilgisayar üzerinden zoom aracılığıyla eğitimlere katılmadaki beceri düzeyleri ile 
ilgilidir. Bu ikinci noktada ise Büyükşehir yasası ile birlikte köy statüsünden 
mahalle statüsüne geçmiş olan idari birimler için belediyelere düşen önemli bir 
görevin söz konusu olduğudur. Yasadaki düzenlemeyle ana geçim kaynağını zirai 
faaliyetlerin oluşturduğu mahalle statüsündeki yerleşmelerin “Tarımsal 
Mahalleler” olarak yeniden düzenlenerek “Tarım Belediyeciliği” kavramı ortaya 
çıkmıştır. Bu sayede büyükşehir bünyesindeki tarımsal mahallelere bu ve benzeri 
eğitimlere üretici kitlenin daha fazla katılımının sağlanması adına köy kahvelerine 
internet erişimi ve internet bağlantısı olan televizyonlar dağıtılarak bu 
enformasyon transferinin cüzi bir altyapıyla sağlanması gerekmektedir. 

PGT projesi kapsamında katılımcı sayısındaki değişime baktığımızda projenin 
tanınırlığının artmasına paralel olarak son 5 eğitimde katılımcı sayısının ortalama 
2.363 kişi civarında olduğu görülmektedir. Şekil 3’te 15 eğitimin katılımcı 
sayılarına baktığımızda genel manada bir artış eğilimi dikkat çekmekle beraber 
eğitim konularına göre de yaşanan değişimler dikkat çekmektedir. Örneğin; 
Topraksız ve Topraklı Çilek Yetiştiriciliğinin Prensipleri (A) eğitimine 802 kişi 
kayıt olmuş, hemen ardından Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tarımının Temel İlkeleri 
(B) eğitimine ise kayıtlı 1.734 kişi bulunmaktadır (Şekil 3). Takip eden eğitimde 
(C) katılımcı sayısı 730’a inmişse de Yeşil Elmas Avokado (D) eğitimine 1.535 kişi 
kayıt olmuştur. Eğitim konularına göre katılımcı sayılarını bir bütün olarak 
değerlendirdiğimizde tarımdaki yeni uygulamalar (Akıllı tarım, Tarım 4.0 gibi) ve 
yeni alternatifler (Aronya, salep, pek çok tıbbi ve aromatik bitki gibi) çok büyük ilgi 
görmüştür. Gerçekten de Salep Yetiştiriciliği (G) eğitimine 1.825 kişi, Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği (J) eğitimine 2.942 kişi ve Aronya Yetiştiriciliği (M) 
eğitimine de 2.003 kişi kayıt olmuştur. Söz konusu bu kayıtlı katılımcıların yanı 
sıra eğitim videolarının Antalya Tarım Online Youtube kanalındaki izlenme 
değerleri de çok yükselmiştir. Bunlardan ilgili eğitimlerin izlenme oranlarına 
baktığımızda sırasıyla G: 59.633, J: 36.740 ve M: 46.203 kere izlenmiştir (Bkz. Ek-
1). Genel manada çiftçi eğitimi ve yayım kapsamında hazırlanan video çekimleri ile 
karşılaştırıldığında gerek kayıtlı katılımcılar gerekse Youtube kanalı üzerinden 
izlenme oranlarıyla bu zamana kadar ki en yüksek değerlere ulaşıldığı 
görülmektedir. Burada özellikle dikkat çekilmesi gereken bir konu da 
İpekböcekçiliği Yetiştiriciliği eğitimidir. Söz konusu (N) eğitime 1.996 kişi kayıt 
yaptırmış ve 2 günlük eğitim toplamda 7.628 defa izlenme sayısına ulaşmıştır. 
İpekböcekçiliği gibi Türkiye’de çok ciddi ölçüde gerilemiş bir zirai faaliyet 
noktasında PGT projesinin konuya bu ölçüde geniş çaplı dikkat çekebilmiş olması 
tüm proje girdilerinin en efektif şekilde ve de koordine bir sistemle kullanılabilmiş 
olmasından kaynaklanmıştır. 
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Not: A: Topraksız ve Topraklı Çilek Yetiştiriciliğinin Prensipleri; B: Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin 
Tarımının Temel İlkeleri; C: Çiftlik Hayvanlarında Doğru Besleme Teknikleri; D: Yeşil Elmas 
Avokado; E: Seralarda Planlama ve Otomasyon; F: Örtüaltı Muz Yetiştiriciliği; G: Salep Yetiştiriciliği; 
H: Blueberry ( Maviyemiş) Yetiştiriciliği ve Ülkemizdeki Önemi; I: Organik Tarım; İ: Arıların Gizemli 
Dünyası/Bal Arısı ve Ürünleri; J: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği; K: Kırsal Kalkınmada Yeni 
Bakışlar, Hibeler ve Destekler; L: Geleceğin Tarımı Akıllı Tarım / Tarım 4.0; M: Aronya 
Yetiştiriciliği; N: İpekböceği Yetiştiriciliği. 

Şekil 3. Seçilmiş 15 Eğitime Kayıtlı Katılımcı Sayıları (Eskiden Yeniye Doğru) 

Katılımcı kitlenin yaş durumuna baktığımızda hedeflenen kitle ile katılımcı kitlenin 
büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Türk tarım politikalarında büyük önem 
verilen genç çiftçilerin bu eğitimlere yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Günümüzde Türkiye’deki mevzuatlar kapsamında tarımsal 
destekler, hibeler ve eğitimlerde hedef kitle 15 – 40 yaş arasında “Genç Çiftçi” 
olarak adlandırılan kesime yoğunlaşmıştır. PGT’nin de bu hedef doğrultusunda söz 
konusu hedef kitleye büyük ölçüde ulaşabildiği anlaşılmaktadır. Seçilmiş 1 tanesi 
uzun (15 gün) diğerleri ise daha kısa süreli (4 ve 3 günlük) 2 eğitiminin yaş 
aralıklarına baktığımızda 19 – 30 yaş aralığındaki katılımcıların büyük bir dilimi 
oluşturduğu görülmektedir. Bu kesime 31 – 40 yaş aralığındaki kitle de dahil 
edildiğinde eğitimlere katılanların yarısından fazlasını genç nüfus olarak nitelenen 
kesimin oluşturduğu anlaşılmaktadır (Şekil 4). Sırasıyla incelediğimizde seçilmiş 
eğitimlerden ilk olarak düzenlenen ve 15 gün süren Zeytin Mektebi’ne toplam 
1.887 kişi katılmıştır. Katılımcıların %51’i 19 – 40 yaş aralığında olup 454 kişi 41 – 
50 yaş aralığında ve 374’ü de 51 – 60 yaş aralığındadır. Sonrasında düzenlenen ve 
toplamda 2.208 kişinin katıldığı, 3 gün süren eğitimde ise katılımcıların %59.7’si 
genç nüfus aralığında olup 477 kişi 41 – 50, 338 kişi de 51 – 60 yaş aralığındadır. 
Şekil 4’te de görüldüğü üzere son 2 eğitime katılan 60 yaş üzeri kişi sayısında 
kayda değer artışlar olmuştur. Son olarak 4 gün süren ve toplam 2.942 kişinin 
katıldığı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitimi’nde ise katılımcıların %58.9’unu 
gençler oluşturmuştur. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitimi’ne katılan 41 – 50 yaş 
aralığındaki kişilerde kayda değer miktarda artış dikkat çekmektedir. Benzer 
şekilde daha üst yaş gruplarından kişilerin de bu eğitime daha fazla ilgi gösterdiği 
dikkat çekmektedir. 
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Şekil 4. Pandemi Günlerinde Tarım Projesi Kapsamında Seçilmiş Eğitimlere 
Katılanların Yaş Grupları 

Katılımcı kitlenin kadın – erkek oranlarına baktığımızda eğitimlerin neredeyse 
tamamında kadın sayısının erkekleri geçtiği görülmektedir. Bu da yine ulusal tarım 
politikaları kapsamındaki “Kadın Çiftçi” hedefine ulaşmada PGT’nin başarı 
düzeyini göstermektedir. Eğitimlerin zaman içerisinde tanınırlığının artmasına 
bağlı olarak katılımcı sayısında da, özellikle de bazı eğitimlere yönelik, kayda değer 
artışlar olmakta, bu artışta da kadın kitlenin payı oldukça etkilidir. Düzenlenme 
tarihlerine göre sırasıyla Zeytin Mektebine 1.090, Organik Tarım Eğitimine 1.299, 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitimine ise 1.968 kadın katılmıştır. Her ne kadar buna 
paralel bir şekilde katılımcı erkek sayısı artmış da olsa kadın sayısındaki fazla artış 
oranlara da yansımış, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitimi’nde bu oran %67’ye 
yaklaşmıştır (Şekil 5). Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus da kadınların 
eğitimleri yayma / duyurma konusunda daha faal olmalarıdır. Ayrıca katılımcıların 
eğitimi hangi kanaldan öğrendikleri sorusuna verdikleri cevapta kadın 
kooperatiflerinin de bu anlamda çok etkin rol oynadıkları anlaşılmıştır. 
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Şekil 5. Seçilmiş 3 Eğitim Programına Katılan Kadın ve Erkeklerin Oransal Dağılımı 

Katılımcı kitlenin Türkiye’deki dağılımına baktığımızda şekil 6’da da görüldüğü 
üzere her eğitime en fazla katılım İstanbul ve Antalya’dan olmuştur. Burayı 
sırasıyla İzmir, Ankara ve Bursa takip etmektedir. Bölgesel ölçekte Akdeniz, 
Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden katılım daha fazla 
olurken Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinden katılım daha düşük düzeylerde 
gerçekleşmiştir. Seçilmiş eğitimler özelinde katılımlara baktığımızda ilk olarak 
Zeytin Mektebi’ni inceleyecek olursak toplam 69 ilden 1.887 kişi katılmış, bu 
kişilerin %42’si ise Antalya (297 kişi), İstanbul (270 kişi) ve İzmir (224 kişi)’deki 
katılımcılar oluşturmuştur. Muğla (91), Ankara (86) ve Balıkesir (81)’den de 
önemli ölçüde eğitime katılınmış olup diğer illerden katılımcı sayısı 50 kişinin 
altında kalmıştır. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta eğitim içeriğinde 
zeytinyağı ile ilgili de ayrıca program düzenlenmesine bağlı olarak Türkiye’de 
zeytin kültürünün yapılmadığı yerlerden dahi katılımcıların eğitime ilgi göstermiş 
olduğudur. Organik Tarım Eğitimi’ne ise 78 ilden toplam 2.208 kişi katılmış, 
katılımcıların %45’i İstanbul (366 kişi), Antalya (293 kişi), İzmir (216 kişi) ve 
Ankara (114 kişi)’dan katılmışlardır. Muğla (71 kişi), Mersin (65 kişi) ve Denizli 
(55 kişi)’den de eğitime kayda değer katılımlar gerçekleşmiştir. Son olarak 81 ilin 
tümünden katılımcının iştirak ettiği ve 2.942 kişinin katıldığı Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Eğitimi’ne de yine en yoğun katılım İstanbul’dan gerçekleşmiştir. Toplam 
katılımcıların %18.6’sı İstanbul (548 kişi)’dan olup İzmir (308 kişi), Antalya (268 
kişi), Ankara (203 kişi) ve Bursa (125 kişi)’dan da kayda değer oranlarda 
katılımlar gerçekleşmiştir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitimi diğer eğitimlere 
kıyasla Türkiye’nin daha çok kesiminden katılımcıyı kendine çekmiştir. Bunda da 
hem söz konusu eğitimin içeriği hem de PGT’nin tanınırlığının artması önemli 
ölçüde belirleyici olmuştur. Son yıllarda özellikle tarımsal faaliyetlerde yeni 
alternatifler arayışına giren ve farkındalık düzeyi yüksek üreticilerin salep, safran, 
tıbbi nane, aloe vera, sarı kantaron gibi ürünlere yönelmesi ve bu alanda bilgiye 
erişimde yoğun taleplerinin olması eğitimlere olan ilgiyi artırmıştır. Gerçekten de 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitimi kapsamında sadece safran eğitimi toplamda 
12.752 defa izlenmiştir.  
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Şekil 6. Seçilmiş 3 Eğitime Katılanların İkamet Ettikleri İllere Göre Dağılımları 

Eğitimlere her defasında yurtdışından da katılımlar olmuştur. Eğitim dilinin 
Türkçe olması nedeniyle yurtdışında özellikle Türklerin yaşadıkları yerlerden 
katılımlar sağlanmaktadır. Almanya, Fransa, İtalya, BK, Man Adası, İsviçre, Kosova, 
ABD, Kanada, KKTC, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Peru, Özbekistan 
sayılabilecek ülkelerden birkaçıdır. Sayı olarak Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri 
yoğunluk kazanmaktadır. 

b. Altyapı: Eğitimin temel altyapısını internet kaynağı, materyal olarak da akıllı 
telefonlar ve bilgisayarlar oluşturmaktadır. PGT kapsamında eğitimin birincil 
donanımı Zoom ve Youtube olarak düşünülmüştür (Şekil 7). Zoom ve Youtube 
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aracılığıyla konuyla alakalı olan uzman kişi bilgi ve becerileri aktarır, bu esnada 
katılımcılar da sorularını yazılı veya sözlü olarak bildirirler. Bu noktadaki tek 
sınırlılık Zoom yazılımının 500 kişi kapasiteli oluşudur. Buna alternatif olarak da 
eşzamanlı Youtube üzerinden “Antalya Tarım Online” kanalı aracılığıyla canlı yayın 
akışı başlatılır. Buradaki katılımcıların da derslere dahil edilebilmesi açısından 
Youtube ve Twitter aracılığıyla sorularını yazılı olarak bildirebilmeleri sağlanır. 
Özetle her bir ders için eğitimci ve de katılımcı kitle Zoom, Youtube ve Twitter 
aracılığıyla etkileşime sokulur. Eğitim öncesi ve sonrasında katılımcılardan Google 
Form aracılığıyla ön kayıt yapmaları, eğitim sonunda ders değerlendirme anketine 
katılmaları beklenir. Söz konusu formla katılımcı beklentileri ölçüldüğü gibi 
gelecek eğitimlerle ilgili de dönüt sağlanmaktadır. Yine her dersin ertesi günü 
düzenlenen sınavlar da Google Form aracılığıyla yapılmaktadır. 

Şekil 7. Pandemi Günlerinde Tarım Projesi Enformasyon Kanalları ve Temel 
Altyapı Şeması 

Şekil 7’de de görüldüğü üzere PGT kapsamında temel enformasyon kaynakları 
Zoom, Youtube ve Twitter olup Google Form aracılığıyla da eğitim faaliyetlerinin 
diğer gereklilikleri karşılanmaktadır. Burada Twitter aracılığıyla sağlanan bir diğer 
olanak da her bir ders için 3 defa tekrarlanan yoklamalardır. Bu yoklamaların 2. ve 
3. ayağında katılımcılardan tutulan ders notları ve de edinilen kazanımın 
paylaşılması beklenir. Her bir yoklamada ders konusu ne olursa olsun 
#GelecekTarımda etiketiyle paylaşımda bulunmaları beklenmektedir. Bu noktada 
ise hem eğitim konusu ve içeriklerinin hem de genel manada tarım konusunun 
Twitter bünyesinde üst sıralara taşınarak bu anlamda daha geniş kitlelere ulaşmak 
amaçlanır.  

PGT kapsamında son olarak tamamlanan eğitimler bünyesinde ilgili kişi ve 
toplulukların bundan sonrasında da işbirliği, bilgi alışverişi içerisinde bulunması 
hedeflenmektedir. Bu noktada da Whatsapp ve Telegram aracılığı ile “İhtisas 
Grupları” oluşturulmaktadır. Bu zamana kadar “Tarımda 4.0, Tıbbi ve Aromatik 
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Bitkiler (TAB) Araştırmaları, Organik Tarım” gibi gruplar oluşturulmuştur. Ayrıca 
ekoköy, permakültür, tarımda ileri teknolojiler, kompost yapımı gibi çoğunluğu 
katılımcıların talepleri üzerine oluşturulan ekstra eğitim programları da 
planlanmıştır.   

Düzenlenen tüm bu eğitimlerin kayıt altına alınarak arşivlenmesi noktasında ve de 
ders sunumlarının paylaşılmasında da yine Youtube kullanılmaktadır. Proje 
kapsamında düzenlenen eğitimler abone sayısı 31.900’ü aşan Antalya Tarım 
Online kanalında toplam 230 video ile ilerleyen zamanlarda da istifade edilmek 
üzere kullanıma açık halde bulunmaktadır. Kanalın 2 yıl gibi bir sürede 1.825.093 
defa görüntülenmiş olması ise benzer eğitim uygulamalarının çok üzerine 
çıkıldığını göstermiştir. Eğitimlerin kayıt altına alınması noktasında her dersin 
sunumlarının da katılımcılarla paylaşılması, bir kısmının ise e-kitap şekline 
getirilerek Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi web sayfasında 
yayımlanmıştır (Yem Bitkileri, Aronya, Narenciye Eğitim Günleri, Şeftali, Avokado, 
Zeytin Mektebi, Patates gibi). 

Teknik altyapı yanı sıra kaynak kişiler de projenin önemli olanaklarındandır. 
Burada elbette ana bilgi sağlayıcıları konuyla ilgili uzman akademisyenler, ziraat 
mühendisleri ve faaliyetin diğer ilişkili olduğu alanlardan (Pazarlama, tanıtım gibi) 
uzmanlar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra eğitimin sağlıklı bir şekilde işlemesi, 
katılımcıların ve eğitim veren kişi veya kişilerin arasındaki koordinasyonu 
sağlayan bir de teknik ekibin varlığı söz konusudur. PGT projesi kapsamında 
esasında katılımcı kitle de bir yönüyle insan kaynağı olarak kabul edilmektedir. 
Bunda da temel faktör katılımcı kitlenin konuyla alakalı olarak çok çeşitli 
kesimlerden temsilcileri barındırıyor olması etkili olmuştur. Başlangıçta klasik 
çiftçi eğitimi ve yayım hizmetlerinde uzman (Akademisyenler ve Ziraat 
Mühendisleri) kişiler doğrudan bilgi ve becerinin asli aktarıcısı durumundayken 
PGT’de buna ilaveten katılımcılar arasındaki uzmanlar, deneyim sahipleri ve sektör 
temsilcileri de sürece dahil edilmiştir. Bu noktada da şekil 8’de görüldüğü gibi bir 
enformasyon döngüsü ortaya çıkmaktadır. Burada çiftçilerden alınan yerel/kadim 
bilgilerin doğru ve yanlışlığına bakılmaksızın eğitim sürecinde paylaşılması hem 
bu gibi bilgilerin kayıt altına alınması hem de tartışmaya açılması noktasında çok 
önemli bir misyon olarak öne çıkmaktadır. Sektör temsilcilerinin uzman ekip, çiftçi 
ve potansiyel yatırımcılarla buluşturulması ise ileriye yönelik sağlıklı tarımsal 
yatırımlar için büyük yarar sağlamakta, bu şekilde bir iş ağı/networking grupları 
oluşturulmaktadır. Tüm bu insan kaynağı ise PGT’nin en önemli altyapı donanımını 
oluşturmaktadır. 
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Şekil 8. Pandemi Günlerinde Tarım Projesi İçerisindeki Ana Enformasyon Döngüsü 

Altyapı noktasında ve de sunulan hizmet kapsamında PGT’nin çoğu benzerlerinden 
farklı olarak ücretsiz bir şekilde sunulması, kurum bünyesine ekstra bir mali 
yükümlülük getirmemiş olması dikkat çekilmesi gereken en önemli yönlerinden 
biridir. Salgın sürecinde çok büyük bir pazar haline gelen uzaktan/online eğitimler 
(Yetişkin eğitimleri) Türkiye’de de, yurtdışında da azımsanmayacak ücretlerle 
katılımcılara sunulmaktadır. Bu noktada büyük bütçelerle, çok sınırlı kitlelere 
sunulan eğitimlerin aksine çok cüzi olanaklarla da çok etkili bir şekilde geniş bir 
kamu kitlesine erişilebildiği görülmüştür.  

c. Eğitim Konuları ve Programın İşleyişi: Eğitim sürecinin amacı salt pandemi 
günlerinde evde kalan kitlede belli konularda farkındalık yaratmak olmamıştır. 
PGT, tarım ve gıda konularında kronikleşmiş sorunlar yanı sıra pandemi ile önemi 
daha da artan kırsal kesimin ve gıda güvenliğinin sürdürülebilir yönetişimini 
sağlamayı amaçlamıştır. Bu kapsamda da pandemi ve post-pandemi sürecinde 
kırsal kesim yatırımları ve zirai üretimi bilinçli, eğitimli ve de özkaynaklara saygılı 
bir kitleyle idare etme temeli üzerine kurgulanmıştır. 

Eğitim konuları seçilirken birkaç parametre devreye girmektedir. Bunun başında 
Antalya merkezli bir uygulama olmasından ötürü ilk etapta Antalya zirai yapısı 
temelindeki konular daha fazla öne çıkartılmıştır. Uzun soluklu olan eğitim 
programları öncelikle zeytin ve narenciye konularında düzenlenmiş, daha kısa olan 
eğitimler de yine muz, avokado, kesme çiçek gibi Antalya ve genel manada Akdeniz 
Bölgesi odaklı konuları oluşturmuştur. Katılımın Türkiye’nin pek çok kesiminden 
olması ve taleplerin beklenenin üzerinde gerçekleşmesi ile Antalya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, konuları ülke geneli düşünülerek çeşitlendirmeye başlamıştır. 
Bu çeşitlendirme yapılırken, daha önce de bahsedildiği üzere katılımcı kitleden 
alınan dönüşler büyük ölçüde belirleyici olmaktadır. Örneğin; tıbbi ve aromatik 
bitkiler konusunda katılımcıların yoğun talepleri doğrultusunda birkaç farklı 
eğitim düzenlenmiştir. Tıbbi ve aromatik bitkilere olan yoğun ilgi devamında 
parfüm bitkilerine yönelik bir eğitim düzenlenmesi fikrini doğurmuş ve yine yoğun 
bir katılım gerçekleşmiştir. Bununla birlikte yine katılımcı kitlenin Google Form 
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aracılığı ile alınan görüşleri kapsamında alternatif tarım ürünleri ve minör zirai 
faaliyetler hususunda da çok ilgili oldukları görülmüştür. Örneğin; aronya, 
stevia/şeker otu, lavanta, mavi yemiş/blueberry gibi konulara yönelik hem yoğun 
talepleri söz konusu olup hem de düzenlenen bu kapsamdaki eğitimlere çok geniş 
katılımlar olmuştur. Bunda da katılımcı kitlenin profili önemli ölçüde belirleyici 
olmaktadır. Örneğin; küçük parsellerde, evlerin küçük çaplı bahçelerinde veya hobi 
amaçlı çatı ya da balkonlarda yetiştiriciliği yapılabilecek olması sebebiyle safran, 
salep, ekinezya, mentollü nane gibi türler yoğun ilgi görmektedir. Emekliler, şehirli 
çiftçiler veya pandemi nedeniyle yazlık ya da köylerdeki evlerinde bulunup asıl 
mesleği çiftçilik olmayan fakat bulundukları yerler itibariyle bir şekilde bitkisel 
üretime dahil olmak isteyenlerde bu anlamda kayda değer bir alaka gözlenmiştir. 

Bu zamana kadar verilen eğitim konuları bitkisel üretim, hayvancılık, hastalık ve 
zararlılar, tarım – tarih, tarım – sanat, idari uygulamalar (Hibe ve destekler, proje 
geliştirme vs.), tarımda yeni teknolojiler, kompost, biyogaz gibi konular yanı sıra 
bazı tarım ürünleri de ayrıca ele alınmıştır (Avokado, salep, maviyemiş/blueberry, 
çilek, mantar gibi). Eğitimler içeriklerine göre çok uzun soluklu olabildiği gibi 
(15’er günlük), tek bir dersten oluşan veya farklı akademisyen ve uzmanlarca 
birkaç günde yapılan eğitimler şeklinde de düzenlenmektedir. Burada dikkat 
çekilmesi gereken çok önemli bir diğer husus da uygulamalı eğitimlerin de 
sistemde yer alıyor olmasıdır. Bu kapsamda düzenlenen 8 oturumluk “Peynir 
Atölyesi” bünyesinde yoğurt, lor, labne, sürk peyniri yapımı düzenlenmiş ve 
düzenlenen online eğitime 2.595 kişi kayıt olmuş ve ders videoları toplamda 
46.000’in üzerinde izlenmeye ulaşmıştır. Katılımcılardan kendi yaptıkları süt 
ürünlerinin görsellerini de “#PeynirAtölyesi” ile Twitter da sunmaları beklenmiş ve 
bir sonraki eğitimde katılımcılarla paylaşılmıştır. Bir diğer uygulamalı eğitim ise 
“Elma Kültürü Eğitimi” bünyesinde düzenlenen uygulamalı aşılama eğitimiyle 
olmuştur. 

Eğitimin akışına baktığımızda yeni başlayan her eğitim öncesinde Antalya İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ekibi, katılımcılarla yaklaşık 1 saatlik bir oryantasyon 
yapmaktadır. Bu kapsamda farklı il ve ülkelerden katılımcılar kendilerini 
tanıtmakta, eğitimden beklentilerini ve katılma amaçlarını ifade etmektedirler. 
Eğitim süreciyle ilgili sınavlar, yoklamalar, katılımcıların dikkat etmesi gereken 
hususlar da bu esnada örnek uygulamalarla (Birkaç sorudan oluşan deneme sınavı 
gibi) eğitime başlanır. Yürütücü ekip ise hem eğitim düzeninden bahsetmekte, hem 
de ilgili kişileri, grupları veya sektör temsilcilerini doğabilecek işbirlikleri veya 
yardımlaşma için yönlendirmektedirler. Özellikle de ürünlerin pazarlanması 
noktasındaki sıkıntılar kapsamında sektörden pek çok katılımcı aynı anda 
buluştuğundan etkili bir iletişimle başarılı işbirlikleri ortaya çıkmaktadır.  

Eğitimler, klasik manada salt enformasyonun aktarımıyla sınırlı olmayıp bu 
anlamda benzerlerinden pek çok açıdan farklı yönleri bulunan bir süreçler 
dizisidir. Her bir eğitim çerçevesi içerisinde 10 dk.’lık bir ara, toplamda farklı 
aralıklarla alınan 3 yoklama ve ertesi gün düzenlenen 10 – 15 – 20 sorulu yeterlilik 
sınavından oluşmaktadır. Her bir eğitim programı sonunda katılım belgesi 
alınabilmesi için dersin uzunluğu ve içeriğine göre 60 veya 70 barajı uygulanan 
sınavlar mevcuttur. Dersin baştan sona takibinde Twitter üzerinden alınan 3 
yoklamanın her biri farklı bir içerikten oluşmaktadır. 1. Yoklama ile katılımcılar 
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kendilerini tanıtırlar, 2. yoklama ile tutulan ders notunun paylaşılması, 3. 
yoklamada ise ders süresince öğrenilen anahtar kelimeler veya kısa bir içerik 
bilgisinin / öğrenim çıktısının / kazanımın paylaşılması beklenmektedir. Yoklama 
ve sınavlar teknik ekip tarafından sıkı bir takipten geçmektedir. Yoklamalar ve her 
dersin sonunda düzenlenen sınavlarda (Barajı aşmaları beklenen) başarı gösteren 
katılımcılar adlarına düzenlenen sertifikaları almaya hak kazanırlar. Sertifika 
uygulaması, katılımcıların motivasyonunu artırdığı gibi, derse olan dikkati de 
ayrıca artırmaktadır.  

PGT’nin en önemli farklılıklarından birisi de “Talep Odaklı Danışmanlık” ve “Talep 
Odaklı Eğitim”e imkan veriyor olmasıdır. Eğitim ve yayımın etkili olmasında, 
sağlıklı bir enformasyon akışında kullanılan dilin motive edici olması çok 
önemlidir. Bu sayede hem bilginin kalıcılığı hem de üreticiyi teşvik açısından 
cesaret verici olması üzerinde hassasiyetle durulan bir noktadır. Ayrıca uzaktan 
eğitimin önemli bir avantajı olan katılımcıların eğitimi veren kişiyle bireysel bir 
etkileşime sokabilme olanağı yanı sıra istediği vakit paydaşlarıyla da etkileşime 
girebilmesine olanak tanımaktadır. 

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eğitim konularına göre sadece 
üniversitelerle değil diğer il müdürlükleri ve enstitülerle (TAGEM, MAREM, 
BATEM) de işbirliğine giderek eğitim içeriklerini zenginleştirmektedir. Ayrıca 
sektörün ileri gelenlerinin de dahil edilmesiyle farklı kesimlerden paydaşlar bir 
araya getirilmektedir. Bu şekliyle de etkili bir iletişim ağı tesis edilmiştir. PGT 
projesinde ise Antalya Ticaret Borsası da faaliyetleri destekleyip, 
yaygınlaştırılmasında katkıda bulunan önemli paydaşlardan olmuştur. 

6. Sonuç 

Covid-19 pandemisi küresel çapta hemen her sektörü olduğu gibi tarım sektörünü 
ve bu sektörün de hemen her uzantısını çok ciddi ölçüde etkilemiştir. Çiftçi eğitimi 
ve yayım da bunlar içerisinde en fazla etkilenen kollardan birisi olmuştur. Bununla 
birlikte bu alanda geçmişten beri kronikleşmiş sorunlar pandemi ile birlikte daha 
da artınca Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çözüm odaklı 
projeler ortaya konmuştur. Bu anlamda ise “Pandemi Günlerinde Tarım (PGT)”, 
sadece Antalya koşullarında değil Türkiye ölçeğinde dikkat çekici bir noktaya 
gelmiştir. Çiftçi eğitimi ve yayımıyla ilgili milli bir politikanın olmayışı ve bu alanda 
bir sürdürülebilirliğin yakalanamaması yanı sıra enformasyon akışı içerisinde 
sağlıklı bir bağın kurulamayışı çoğu zaman bu gibi girişimlerin kısa soluklu 
olmasına neden olmuştur. PGT kapsamında ise katılımcılardan alınan geri dönütler 
göz önüne alındığında şimdiden bir süreklilik kazandığı görülmektedir. Türkiye’de 
akademik mecralarda dahi çok ihmal edilmiş olan “Tarımsal Yayım ve İletişim 
Teknikleri” bu yeni oluşumla revize edilerek tekrar akademik ve ilgili kamu 
kurumlarında yaygınlaştırılmalıdır.  

PGT projesinin en fazla dikkat çeken noktası tarım alanında uzaktan eğitimle ilgili 
olumsuz algının ve önyargıların kırılması, uzaktan eğitime itibar kazandırılması 
olmuştur. Pandemiyle birlikte uzaktan/online eğitimler çoğu açıdan gündemi daha 
fazla meşgul eder hale gelmiştir. Bu konuda da pek çok ülke ve kurum başarılı bir 
eğitim süreci yakalamışken, çoğu ülke ve kurumda ise başarısızlıkla sonuçlanan 
durumlar ortaya çıkmıştır. Tarım alanında çok daha mesafeli yaklaşılan uzaktan 
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eğitimin ise başarılı sonuçlar / çıktılar sunmuş olabileceği de PGT ile netlik 
kazanmıştır. Ayrıca PGT projesi, hedef kitle için klasik eğitim anlayışından farklı 
olarak katılımcıları da sürece dahil etmektedir. Bu da yeni nesil eğitimin temelinde 
yatan “Eğitimde Bireysel Bağ Kurma” anlayışına uygunluğu noktasında ayrıca bir 
başarı yakalanmasını sağlamıştır. PGT projesi her ne kadar Covid-19’a bağlı olarak 
ortaya çıkmış olsa da esasında uzaktan/online eğitimler noktasında bazı çarpıcı 
sonuçlar ortaya koymuştur. Bunlar; 

 Çok farklı profilden katılımcılar “Tarım” ortak paydasıyla bir araya 
getirilmiştir. 

 Dünya genelinde üzerinde sıklıkla durulan genç çiftçiler konusunda, 
katılımcı profili incelendiğinde genç/genç yetişkinleri kendine 
çekebilmiştir. 

 Katılımcılardan alınan dönütler ve de her bir katılımcıya düzenlenmesini 
bekledikleri eğitimlerin sorgulanmasıyla katılımcıları da sürece dahil 
etmiştir. 

 Katılımcılardan alınan eğitim konularına yönelik talepler, aynı zamanda 
Türk tarımının gelişme kanalları noktasında çok sağlıklı veriler 
sunmaktadır. Nitekim buna göre tıbbi ve aromatik bitkiler, hayvancılık ile 
akıllı tarım uygulamaları çok dikkat çekici bir şekilde talep görmektedir. 

 Katılımcıların sürece dahil edilmesi Pandemi Günlerinde Tarım’ın 
sürekliliğin sağlanmasındaki temel faktör olmuştur. 

PGT projesi ile birlikte post-pandemi sürecinde çiftçi eğitimi ve yayımında etkin 
bir şekilde kullanımının devam edebileceği görülmüştür. Ayrıca söz konusu proje 
daha da geliştirilerek askerlere, mahkumlara (Yarı açık cezaevlerinde) ve engelli 
bireylere yönelik olarak içeriği yeniden gözden geçirilip sunulabilir. Bu sayede 
topluma kazandırma, sosyal hayata entegrasyonda çok daha hızlı bir gelişim 
sağlanabilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu uygulamadan hareketle pedagojik 
formasyon alanında uzmanlar ve tarım liselerinden öğretmenlerin de katkılarıyla 
daha küçük yaştaki bireylere yönelik tarımsal eğitim hizmetleri sunulabilir. Uzun 
zamandır kamuoyunu meşgul eden genç çiftçi – çiftçi nüfusun yaşlanması 
sorunsalında bu tipte eğitimler kayda değer yarar sağlayacaktır. 

PGT ile kırsal kesimdeki üreticilere inebilmek adına özellikle Büyükşehir 
Belediyeleri bu anlamda yönlendirilmelidir. Büyükşehir Belediyeleri 
bünyelerindeki Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlıkları aracılığı ile son 
düzenlemeyle hayata geçirilmiş olan köy statüsünden mahalle statüsüne geçmiş 
idari birimlerin “Kırsal Mahalle”3 olarak ayrıca ele alınması noktasında eğitim ve 
yayım faaliyetleri de ilgili birimlerce yürütülmelidir. Buna göre de Büyükşehir 
Belediyeleri’nin “Tarımsal Belediyecilik” adını verebileceğimiz oluşum kapsamında 
köy kahvelerinde / muhtarlıklarda internet bağlantısının sağlanmasıyla bu 
eğitimlerin çok daha geniş kitlelere ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Özellikle çiftçi 
kesimin de sisteme dahil edilmesiyle bilgi akışının çok yönlü olması ayrıca 

                                                        

3 16 Ekim 2020 itibariyle Resmi Gazetede yayınlanarak kanunlaşmıştır. 
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önemlidir. Örneğin; köylü zanaatları, yerel bitkiler, halk hekimliği ve pek çok 
folklorik değer; daha geniş bir ifadeyle kırsal kesim kadim bilgi ve becerileri bu 
sayede hem kayıt altına alınabilir hem de geniş kitlelere ulaştırılabilir. Bu sayede 
de “Çiftçi Eğitimi” yeni bir yaklaşımla “Eğitimci Çiftçiler” şekline de dönüşebilir. 

Son olarak burada belirtilmesi gereken önemli bir husus da Antalya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü 
bünyesindeki ekibin bu konudaki özverili çabaları, kullandıkları dil, başarılı 
oryantasyon sürecidir. Tüm bunların yanı sıra sertifika verilmesi ve ödüller de 
ayrıca motive edici unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Teşekkür ve Katkı Belirtme:  

Çiftçi Eğitimi konusundaki girişimleri ve çiftçiliği özendirmedeki başarılarından ötürü, aynı 
zamanda bu çalışmamızı her açıdan destekleyerek konuyu akademik mecraya taşımamıza 
imkan veren Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Müdür Sayın Gökhan Karaca’ya, 
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sayın İbrahim Irmak’a ve eğitim süreçlerinin 
organizasyonundaki yoğun mesailerinden ötürü Zir.Yük.Müh. Elif Akkaya’ya, Çağla Seda 
Dicleli’ye, Hazal Okat’a ve Erkan Şahin’e teşekkürlerimizi sunarız. 
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EK 1: 

Eğitim Konuları Eğitimi Veren Tarih Süre 
Mater

yal 
Katılımcı 

Sayısı 
Görüntülenme4 

Topraksız ve Topraklı 
Çilek Yetiştiriciliğinin 
Prensipleri 

Doç. Dr. Nafiye 
Adak 

22-24-
26 

Haziran 
2020 

8 Saat 
14 dk. 

- 802 5.821 

Karanfil ve Gül 
Yetiştiriciliğinin Temel 
İlkeleri 

Dr. Öğr. Üyesi 
Deniz Hazar 

1-3-7-9 
Temmu
z 2020 

13 Saat 
35 dk. 

- 435 1.153 

Tıbbi ve Aromatik 
Bitkilerin Tarımının 
Temel İlkeleri 

Prof. Dr. Kenan 
Turgut 

17-22-
23 

Temmu
z 2020 

10 Saat 
35 dk. 

- 1.734 14.703 

Bitki Hastalık ve 
Zararlıları İle Biyolojik 
Mücadele 

Prof. Dr. İsmail 
Karaca, Prof. Dr. 
Hülya Özgönen 
Özkaya 

20-22-
24-27 

Temmu
z 2020 

13 Saat 
56 dk. 

- 1.282 5.445 

Tarımda Markalaşma ve 
Coğrafi İşaretler 

Prof. Dr. Orhan 
Özçatalbaş 

21-23-
25 

Temmu
z 2020 

12 Saat 
6 dk. 

- 211 595 

Çiftlik Hayvanlarında 
Doğru Besleme 
Teknikleri 

Prof. Dr. M. 
Numan Oğuz 

25-27-
28 

Ağustos 
2020 

8 Saat 
14 dk. 

- 730 1.390 

Yeşil Elmas Avokado 
Dr. Süleyman 
Bayram 

15-17-
21-23-

25 Eylül 
2020 

23 Saat 
22 dk. 

- 1.535 19.741 

Tarım İşletmelerinin 
Sosyolojik Yapısı 

Doç.Dr. 
Abdulkerim 
Sönmez 

17 Eylül 
2 Saat 
3 dk. 

- 464 209 

Bağcılık 
Doç. Dr. Adem 
Yağcı 

22-24-
26 Eylül 

2020 

12 Saat 
26 dk. 

- 291 7.742 

Seralarda Planlama ve 
Otomasyon 

Prof. Dr. Kenan 
Büyüktaş 

28-30 
Eylül – 

02 Ekim 
2020 

7 Saat 
38 dk. 

- 912 2.428 

Örtüaltı Muz 
Yetiştiriciliği 

Zir.Yük.Müh. 
Süleyman Yalçın, 
Zir.Yük.Müh. 
Rasim Aslan, Dr. 
Mümine 
Özarslandan, 
Doç.Dr. Adem 
Özarslandan 

5-7-8-9 
Ekim 
2020 

13 Saat 
9 dk. 

136 
Sayfa 

1.058 5.894 

Salep Yetiştiriciliği Doç. Dr. Ünal Karık 
12-14-

16 Ekim 
2020 

11 Saat 
20 dk. 

189 
Sayfa 

1.825 59.633 

Ceviz Yetiştiriciliğinde 
Verim ve Kaliteye Etki 
Eden Faktörler 

Prof. Dr. Yaşar 
Akça 

17 Ekim 
2020 

4 Saat 
43 dk. 

- 1.563 9.105 

Blueberry (Maviyemiş) 
Yetiştiriciliği ve 

Prof. Dr. Mustafa 
Akbulut 

20 – 22 
Ekim 

8 Saat 
38 dk. 

151 
Sayfa 

1.273 30.622 

                                                        

4 Görüntülenme sayısı Youtube üzerinden Antalya Tarım Online kanalındaki 10.02.2023 tarihli 
izlenme değerleridir. 
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Ülkemizdeki Önemi 2020 
Bitki Genetik 
Kaynaklarının Önemi, 
Korunması ve Kullanımı 

Prof. Dr. Yaşar 
Karadağ 

27 Ekim 
2020 

3 Saat 
17 dk. 

83 
Sayfa 

1.177 1.816 

Organik Tarım 

Prof. Dr. Uygun 
Aksoy 
Prof. Dr. İbrahim 
Ak 

3 – 5 – 6 
Kasım 
2020 

10 Saat 
39 dk. 

52 
Sayfa 

2.208 25.346 

Avrupa Birliği Hibe 
Programlarına Yönelik 
Proje Döngüsü Yönetimi 

Zir.Müh. Baki 
Karaçay 

16 
Kasım – 

18 
Aralık 
2020  
(15 

Gün) 

31 Saat 
22 dk. 

- 2.239 23.454 

Egzotik Hayvanların 
Bakım Beslemesi ve 
Hastalıkları 

Doç. Dr. Çağrı 
Cıngı 

16 
Kasım 
2020 

2 Saat 
51 dk. 

- 876 2.083 

Arıların Gizemli 
Dünyası/Bal Arısı ve 
Ürünleri 

Dr. Öğr. Üyesi 
Servet Arslan 

17-18-
20 

Kasım 
2020 

13 Saat 
39 dk. 

134 
Sayfa 

1.974 11.927 

Kültür Mantarı Üretimi 
Prof. Dr. İbrahim 
Türkekul 

23 – 24 
– 25 

Kasım 
2020 

12 Saat 
12 dk. 

86 
Sayfa 

2.167 15.346 

Topraksız Blueberry 
(Maviyemiş) 
Yetiştiriciliği 

Doç. Dr. Nafiye 
Adak 

24 
Kasım 
2020 

3 Saat 
42 dk. 

139 
Sayfa 

1.419 20.042 

Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Yetiştiriciliği 

Dr. Öğr. Üyesi 
Kerim Güney 

5 – 6 – 
12 – 13 
Aralık 
2020 

16 Saat 
17 dk. 

135 
Sayfa 

2.942 36.740 

Meraların Önemi, 
Kullanımı ve Islahı 

Prof. Dr. Mehmet 
Bilgen 

10-12-
13 

Aralık 
2020 

9 Saat 
28 dk. 

101 
Sayfa 

1.196 6.601 

Kompost Yapımı ve 
Biyogaz Üretimi 

Prof. Dr. Osman 
Yaldız 

19-20-
26 

Aralık 
2020 

12 Saat 
30 dk. 

264 
Sayfa 

2.936 23.646 

Kırsal Kalkınmada Yeni 
Bakışlar, Hibeler ve 
Destekler 

Dr. Ali Recep Nazlı 
22-24 
Aralık 
2020 

6 Saat 
38 dk. 

- 2.332 9.101 

Tarım ve Sanat: Seramik 
Öğr. Üyesi Emel 
Mülayim 

27 
Aralık 
2020  

2 Saat 
57 dk. 

85 
Sayfa 

1.297 3.380 

Geleceğin Tarımı Akıllı 
Tarım / Tarım 4.0 

Dr. Nevzat Birişik 
01 Ocak 

2021 
3 Saat 
13 dk. 

- 2.545 9.819 

Peynir Atölyesi / Online 
Workshop ve Peynir 
Kültürü 

Öznur Apaydın 
Arıkan, 
Prof. Dr. Seval 
Sevgi Kırdar, İlhan 
Koçulu, Prof.Dr. 
Adnan Hayaloğlu 

2-3-9-
10-16-
17-23-

24 
Ocak 
2021 

30 Saat 
22 dk. 

106 
Sayfa 

2.595 46.316 

Tarım ve Sanat: Resim Dr. Ali Düzgün 
8 Ocak 
2021 

3 Saat 
32 dk. 

- 888 2.584 

Aronya Yetiştiriciliği 
Doç. Dr. Nafiye 
Adak 

9 Ocak 
2021 

4 Saat 
1 dk. 

141 
Sayfa 

2.003 46.203 

İpekböceği Yetiştiriciliği 
Prof. Dr. Ümran 
Şahan 

13-14 
Ocak 
2021 

7 Saat 
57 dk. 

- 1.996 7.628 
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ZEYTİN MEKTEBİ Süre Materyal Görüntülenme 
Dünyada Zeytin Ekonomisi / Zir.Müh. M. Kerem 
Savran – 19 Ekim 2020 

3 Saat 22 dk. 37 Sayfa 3.614 

Antik Çağlarda Zeytin / Prof. Dr. Nevzat Çevik – 21 
Ekim 2020 

3 Saat 48 dk. - 2.813 

Zeytinde Hasat / Zir.Müh. Murat Ayata – 23 Ekim 
2020 

3 Saat 7 dk. 65 Sayfa 2.057 

Zeytinde İklim Toprak İstekleri ve Bahçe Tesisi / 
Dr. Ayça Akça Uçkun – 26 Ekim 2020 

3 Saat 30 dk. 58 Sayfa 2.591 

Zeytinde Sulama / Dr. Handan Ölmez – 28 Ekim 
2020 

3 Saat 55 dk. 113 Sayfa 2.598 

Zeytin Zararlıları ve Mücadelesi / Zir.Müh. Serkan 
Kaptan – 30 Ekim 2020 

4 Saat 11 dk. 33 Sayfa 2.335 

Mutfakta Hangi Zeytinyağı / Prof. Dr. Fügen Durlu 
Özkaya – 2 Kasım 2020  

4 Saat 20 dk. 43 Sayfa 1.185 

Zeytincilikte Butik Üretim / Doç. Dr. Mücahit Talha 
Özkaya – 4 Kasım 2020 

3 Saat 21 dk. 148 Sayfa 1.334 

Sofralık Zeytin Üretim Teknolojisi / Dr. Ferişte 
Öztürk Güngör – 6 Kasım 2020 

3 Saat 34 dk. 179 Sayfa 1.497 

Zeytin Hastalıkları ve Mücadelesi / Dr. Nuray 
Körükmez – 9 Kasım 2020 

3 Saat 39 dk. 89 Sayfa 1.726 

Zeytinde Budama / Zir.Müh. Özgür Dursun – 11 
Kasım 2020 

4 Saat 39 dk. 180 Sayfa 4.488 

Zeytinyağı Üretim Teknolojisi / Dr. Didar Sevim – 
12 Kasım 2020 

3 Saat 15 dk. 114 Sayfa 1.167 

Zeytin Genetik Kaynakları ve Çeşitlerimiz / 
Zir.Müh. Hülya Kaya – 13 Kasım 2020 

3 Saat 25 dk. 113 Sayfa 915 

Zeytinde Gübreleme / Dr. Tülin Pekcan – 16 Kasım 
2020 

3 Saat 35 dk. - 4.499 

Zeytinyağı Duyusal Analizi / Gıda Müh. Ayşen 
Yıldırım 

3 Saat 36 dk. 33 Sayfa 952 

TOPLAM: 15 Günlük Eğitim 52 Saat 37 dk. 1.205 33.771 
Toplam Katılımcı: 1.887    
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NARENCİYE EĞİTİM GÜNLERİ Süre Materyal Görüntülenme 
Narenciyenin Önemi, Türkiye ve Dünya’da Üretim 
Miktarları, Önemli Turunçgil Çeşit ve Anaçları / Dr. 
Ertuğrul Turgutoğlu – 30 Kasım 2020 

3 Saat 30 dk. 64 Sayfa 5.442 

Narenciyede Bahçe Tesisi ve Budama / Dr. Ertuğrul 
Turgutoğlu – 2 Aralık 2020 

2 Saat 50 dk. 59 Sayfa 3.208 

Narenciyede Virüs Hastalıklarından Ari Turunçgil Fidan 
ve Aşıgözü Elde Edilmesi / Dr. Şenay Kurt – 7 Aralık 2020 

2 Saat 53 dk. 72 Sayfa 2.470 

Narenciyede Bitki Besleme / Zir.Yük.Müh. Nuri Arı – 9 
Aralık 2020 

3 Saat 40 dk. - 3.109 

Narenciye Bakteri Hastalıkları / Zir.Yük.Müh. Reyhan 
Erdoğan – 14 Aralık 2020 

1 Saat 58 dk. 73 Sayfa 2.104 

Narenciye Fungal Hastalıkları / Dr. İlker Kurbetli – 16 
Aralık 2020 

2 Saat 57 dk. 67 Sayfa 1.866 

Narenciye Virüs Hastalıkları / Dr. Bengi Topkaya – 18 
Aralık 2020 

3 Saat 3 dk. 52 Sayfa 2.241 

Narenciye Zararlıları / Zir.Yük.Müh. Tuba Kahraman – 21 
Aralık 2020 

3 Saat 7 dk. 182 Sayfa 2.315 

Narenciye Bahçelerinde Yabancı Ot Mücadelesi / 
Zir.Yük.Müh. Esra Çiğnitaş – 23 Aralık 2020 

3 Saat 8 dk. 112 Sayfa 2.209 

Narenciyede Biyolojik Mücadele / Zir.Yük.Müh. Musa 
Kırışık – 25 Aralık 2020 

2 Saat 53 dk. 43 Sayfa 1.772 

Narenciyede Hasat ve Muhafaza / Dr. Işılay Yıldırım – 28 
Aralık 2020 

2 Saat 45 dk. - 1.799 

Narenciye Ticareti ve İhracat Olanakları / Finike İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin ve 
Portakalbahcem.com kurucusu Mete Apaydın – 30 Aralık 
2020 

3 Saat 28 dk. - 2.078 

TOPLAM: 12 Günlük Eğitim 35 Saat 34 dk. 724 30.613 
Toplam Katılımcı: 1.663    

 

 

 

 

 

 

 

Science Research Associates &  

  Academic Publishing © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property of 
Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to 
multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written 
permission. However, users may print, download, or email articles for individual 
use. 


