
A

a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek

b) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak

c) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek

d) Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak

639 sayılı  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Hayvancılık Genel Müdürlüğünün 
görevlerinden biri değildir?

1

Cevap: c

a) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak

b) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin 
esasları belirlemek

c) Bitki pasaport sistemini kurmak

d) Bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek

639 sayılı  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün 
görevlerindendir?

2

Cevap: a

a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

b) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

c) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

d) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

639 sayılı  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre "Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri 
yürütmek" hangi Genel Müdürlüğün görevidir?

3

Cevap: b

a) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

b) Tarım Reformu Genel Müdürü

c) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

d) Hayvancılık Genel Müdürlüğü

639 sayılı  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre "Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak" hangi 
Genel Müdürlüğün görevidir?

4

Cevap: b
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A

a)  I-II-III

b) I- III-IV

c) I- II-III-IV

d) II-III-IV

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre 
aşağıdakilerden hangileri Tarım Yayımcısının/Danışmanının görevlerindendir?
I - Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya 
hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili 
mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak 
II - Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her 
türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak 
III - Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme 
sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek 
IV - Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak

5

Cevap: c

a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları

b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları

c) Tarımsal girdi satışı yapan şirketler

d) Serbest tarım danışmanları

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre 
hangi kişi/kuruluş tarımsal danışmanlık hizmeti sunamaz ?

6

Cevap: c

a) Uyarma

b) Kınama

c) Sertifikanın/Yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması

d) Sertifikanın/Yetki belgesinin iptali

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre 
tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlardan " Bakanlıkça istenen; bilgi, belge, 
program ve raporları il müdürlüğüne vermeyenlere" hangi ceza verilir?

7

Cevap: a

a)  Kınama Cezası verilir

b) Yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması cezası verilir

c) Yetki belgesi iptal edilir

d) Hiçbir işlem yapılmaz

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşlardan üç yıl süreyle tarımsal 
danışmanlık hizmeti yapmayanlara Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre ne yapılır?

8

Cevap: c
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A

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre 

tarım yayımcısı/danışmanı sertifikaları kaç yılda bir vize ettirilmek zorundadır?
9

Cevap: c

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar yayım ve danışmanlık hizmetleri 

sırasında hiçbir şekilde siyasi propaganda yapamaz.

b) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlarının ortakları ve üyeleri diğer 

danışmanlık kuruluşlarında görev alabilirler.

c) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar istihdam ettikleri danışmanların 

Bakanlık ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenecek eğitimlere katılmalarını sağlamakla 

yükümlüdür.

d) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların hizmetleri karşılığında tarımsal 

işletme sahiplerinden sözleşmede yer alan hususlara ait olanlar dışında herhangi bir ücret 

almaları yasaktır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre 

aşağıdakilerden hangisi tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların 

çalışmalarına ve sorumluluklarına ilişkin esaslardan değildir?

10

Cevap: b

a) Kırsal kesimde yaşayan nüfusun azaltılması

b) Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması.

c) Tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesi.

d) Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması.

5488 sayılı Tarım Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi tarım politikalarının önceliklerinden 

değildir?
11

Cevap: a

a) Uluslararası taahhütlere uyum

b) Merkezi yönetim

c) Bireysellik

d) Gizlilik ve üçüncü kişileri bilgilendirmeme

5488 sayılı Tarım Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi tarım politikalarının ilkelerindendir?12

Cevap: a
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A

a) Danışman görüşme modeli

b) Teşhis - reçete görüşme modeli

c) Katılımcı görüşme modeli

d) Yayımcı görüşme modeli

Pamuğunda yeşilkurt zararlısı görülen bir çiftçiye bu zararlı ile  mücadele yöntemi hakkında 
bilgi vermek için yapılması önerilen çiftçi görüşme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

13

Cevap: b

a) Açık sorular

b) Yansıtıcı sorular

c) Tuzak sorular

d) Kapalı sorular

Bireysel yayım/danışmanlık metodu olan çiftçi görüşmesinde kullanılan ve net cevaplar 
gerektiren;  "Kaç hayvanınız var?", "Kaç dekar tarlanız var?" gibi sorular hangi soru tipidir?

14

Cevap: d

a) Çiftçinin konuşmasına fırsat vermeli, sabır ve dikkatle dinlemeli, çiftçinin problemlerini 
anlatmasına yardımcı olmalı, çiftçinin yaşadığı gerçekleri tam olarak algılamalı

b) Çiftçinin konuşmasına fırsat vermemeli, çiftçilerin genelde yaptığı hatalı uygulamaları 
anlatmalı ve  çiftçinin problemlerini önceden bildiğinden gerekli teknik bilgileri vermeli

c) Çiftçinin sorularını geçiştirmeli, bazen tuzak soru sorarak çiftçinin niyetini anlamalı

d) Çiftçinin konuşmasını sabırla  dinlemeli ve çiftçinin konuşmasındaki çelişkileri not almalı. 
Çelişkilerin nedenini sorarak problem tespiti yapmalı

Çiftçi görüşmesinin aşamalarından olan "Güven oluşturma ve problem tespiti" aşamasında 
yayımcı/danışman nasıl hareket etmeli ?

15

Cevap: a

a) Uygulamaları yaygınlaştırmak ve tabana yaymak

b) Yayım aktivitelerine olan reaksiyonları belirlemek

c) Çiftçilere başkalarının yanında açamayacakları konularda soru sormalarına fırsat vermek

d) Önder çiftçilerin desteğini kazanmak

Aşağıdakilerden hangisi Hedef Kitlenin Diğer Üyelerine Yönelik Bireysel Yayım 
Metodunun amaçlarından değildir?

16

Cevap: d
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A

a) Kişisel Mektup

b) Telefon

c) Radyo

d) İşletme ziyareti

Aşağıdakilerden hangisi bireysel yayım/danışmanlık metodunda kullanılan araçlardan biri 
değildir?

17

Cevap: c

a) Çiftçi Kursu

b) Çiftçi Toplantısı

c) Çiftçi Gezileri

d) Çiftçi (İşletme ) Ziyareti

Belirli özellikteki genç çiftçilerin, 8 hafta boyunca çeşitli tarımsal konular ile bilgisayar 
kullanımı konusunda Bakanlığımız birimlerinde eğitilmeleri hangi yayım metoduna girer?

18

Cevap: a

a) Detaylı bir planlama

b) Dikkatli bir şekilde izleme

c) Doğru ve düzenli bir kayıt tutma

d) Deneme tekniğine uygun istatistiksel değerlendirme

Aşağıdakilerden hangisi sonuç demonstrasyonunun başarılı olması için dikkat edilecek 
hususlardan biri değildir?

19

Cevap: d

a) Deneme amaca en uygun alternatif çözümü ortaya koymaktır, demonstrasyon amaca uygun 
çözümleri yapmaktır.

b) Deneme bir grup yayım metodudur, demonstrasyon araştırma sonunda yayıma geçiş 
adımıdır.

c) Deneme daha önce özellikle üretici şartlarında denenmiş üstün özellikli alternatif 
çözümlerdir, demonstrasyon daha önce araştırma sahalarında denenmiş ümit verici 
alternatiflerdir.

d) Denemeyi yayımcı planlar, demonstrasyonu araştırmacı ve yayımcı birlikte planlar.

Çiftçi şartlarında kurulan deneme ile demonstrasyonu karşılatırdığımızda hangi ifade 
doğrudur?

20

Cevap: a
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A

a) Bakanlık İl Müdürlüğünden bir üye

b) Siyasi partilerden birer üye

c) İlçe yayım teşkilatında bir üye

d) Çiftçi temsilcilerinden bir üye

Teşvik müsabakası düzenlenirken, jüride aşağıdakilerden hangisi yer almamalı?21

Cevap: b

a) İdeal parsel alanı 1 dekar olmalı

b) Parseller yola dik olmalı

c) Parseller yola paralel olmalı

d) Parseller arasında makul bir boşluk bırakılmalı

Aşağıdakilerden hangisi sonuç demonstrasyonu kurulacak parseller ile ilgili yanlış bir 
ifadedir?

22

Cevap: c

a) Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğüne yakın olmalı

b) İşlek bir yol kenarında olmalı

c) Hedef kitlenin yaşadığı bölgede olmalı

d) Demonstrasyon kurulacak alan ile yol arasında fiziki engel (su kanalı gibi) olmamalı

Aşağıdakilerden hangisi sonuç demonstrasyonu yeri seçerken dikkat edilecek hususlardan 
biri değildir?

23

Cevap: a

a) II

b) I-III-IV

c) II-IV

d) I-III

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sonuç demonstrasyonuna örnek konu olarak gösterilebilir?
I- Damla sulama yöntemi nasıl kullanılır 
II- Yabancı ot ilacı uygulanmasının verime etkisinin gösterilmesi
III – Biçerdöver tabla ayarının nasıl yapıldığı
IV- Akçakale 2000 buğday çeşidinin birim alana veriminin ne olduğu

24

Cevap: a

a) Gönüllü - Güvenilir

b) Zengin

c) Okur -  yazar

d) Muhtar

Sonuç demonstrasyonu kurulacak çiftçi seçilirken aşağıdakilerden hangisi öncelikli  tercih 
unsurudur?

25

Cevap: a
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A

a) Yeni bir çeşidi çiftçi şartlarında denemek

b) Piyasaya yeni girmiş ve denenmemiş bir çeşidin satışını artırmak

c) Yeni bir yöntem veya girdinin nasıl kullanılacağını çiftçilere öğretmek

d) Yeni bir yöntem veya tekniğin çiftçi şartlarında uygulanabilir olup olmadığını görmek

Aşağıdakilerden hangisi demonstrasyonun amaçlarındandır?26

Cevap: c

a) Sirküler mektup

b) Telefon görüşmesi

c) Radyo

d) Televizyon

Aşağıdakilerden hangisi kitle yayım araçlarından biri  değildir?27

Cevap: b

a) Bireysel Yayım Metodu

b) Grup Yayım Metodu

c) Kitle Yayım Metodu

d) Hiçbiri

Genellikle haberdar olma ve ilgi uyandırma aşamalarında etkili olan, ancak değerlendirme, 
deneme ve kabullenme gibi benimseme sürecinde fazla etkili olmayan yayım metodu 
aşağıdakilerden hangisidir?

28

Cevap: c

a) Dikkat çekici olmalı

b) Kolay anlaşılır olmalı

c) Özgün olmalı

d) Olumsuz olmalı

Aşağıdakilerden hangisi basılı yayında yer alan başarılı bir başlığın özelliği değildir?29

Cevap: d

a) Yayım, yayını oluşturan alt unsurlardan biridir.

b) Yayım insan odaklı bir sistemdir.

c) Yayım, sürekli değişen ve gelişen bir kavramdır.

d) Kırsal alanda, sosyal ve ekonomik hayatın yükseltilmesini amaçlar.

Tarımsal yayım kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?30

Cevap: a
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A

a)  Jones Russell

b) Fischer

c) Albrecht

d) Mounter

"Eğitim yoluyla tarımsal üretim şekilleri ve tekniklerinin geliştirilmesinde, üretimde 
etkinliğin ve tarımsal gelirin artırılmasında, hayat standartlarının iyileştirilmesinde, kırsal 
hayatın, sosyal ve eğitimsel seviyesinin yükseltilmesinde yardımcı olan bir sistemdir"  
Yukarıdaki tarımsal yayım tanımı hangi yayımcıya aittir?

31

Cevap: d

a) Üretim tekniğine ilişkin konular

b) Tarımsal işletmeciliğe ilişkin konular

c) Tarım hukukuna ilişkin düzenlemeler

d) Tarımsal pazarlamaya ilişkin konular

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayımın ilgi alanlarından biri değildir?32

Cevap: c

a) Kamu yayım servisleri

b) AR-GE kuruluşları

c) Çiftçi Örgütleri

d) Serbest Tarım Danışmanları

Aşağıdakilerden hangisi, AB Ülkelerinde faaliyet gösteren tarımsal yayım sistemlerinden 
biri değildir?

33

Cevap: b

a) Litvanya

b) Estonya

c) Hollanda

d) Danimarka

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yayım servisi çalışanları için asistanlıktan başlayarak 
uzman danışmanlığa giden beş basamaklı bir kariyer sistemi uygulanmaktadır?

34

Cevap: a

a) Amerika Birleşik Devletleri

b) Almanya

c) İngiltre

d) Hollanda

Aşağıdaki ülkelerden hangisi yayım alanında ilk özelleştirmeyi yapan ülkelerden biri olmuş 
ve en etkili özel yayım sistemini kurmuştur?

35

Cevap: d
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A

a) Demonstrasyon

b) Sergi

c) Fuar

d) Teşvik müsabakası

İncirde ihraç değeri yüksek ürün yetiştirilmesini teşvik etmek, yarışma sonucu en iyi üretimi 
yapan üreticiyi ödüllendirmek için uygulanacak yayım metodu hangisi olabilir?

36

Cevap: d

a) Bireysel, Grup, Kitle

b) Grup, Bireysel, Kitle

c) Kitle, Grup,Bireysel

d)  Bireysel, Kitle, Grup

Çiftçi şartlarında denenmiş ve başarılı olmuş bir çeşit hakkında tüm  üreticileri haberdar 
etmek isteyen, bir kısmında tutum ve düşünce değişikliği yaratmak, bazılarının da 
uygulamaya geçmesini isteyen bir yayımcı sırası ile hangi yayım metodlarını uygulamalı?

37

Cevap: c

a) Farkında olma

b) İlgi

c) Değerlendirme

d) Deneme ve benimseme (veya reddetme)

Televizyondan duyduğu yeni bir elma fidanı hakkında tarım danışmanına soru soran ve bu 
fidanın özellikleri hakkında  basılı yayın talep eden bir çiftçi benimsemenin hangi 
safhasındadır?

38

Cevap: b

a) Problemlerin belirlenmesi

b) Yayım amaçlarının ortaya konması

c) Uygun yayım metotlarının seçimi

d) Yayım faaliyetlerinin belirlenmesi

Durum analizi aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi için kullanılmaz?39

Cevap: d

a) Dar alan monografileri

b) Özel amaçlı monografiler

c) Aile monografileri

d) Genel monografiler

Aşağıdakilerden hangisi monografi türlerinden biri değildir?40

Cevap: a
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A

a) Program hazırlama

b) İzleme

c) Durum analizi

d) Değerlendirme

Yayım sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?41

Cevap: c

a) Tarımsal yatırımlara öncelik verdiğinden yararlı bir programdır.

b) Programda değerlendirme hatası yapıldığından gerçek performans ortaya çıkamayabilir.

c) Gereksinmeler doğru bir şekilde belirlenmediğinden programa katılım istenilen düzeyde 
olmaz.

d) Program, uzman kişilerce yürütülürse halkın katılım ve desteği sağlanabilir.

İçme suyu bulunmayan bir topluluğa sulama suyu getirmeye yönelik bir program tarımsal 
yayım açısından nasıl değerlendirilebilir?

42

Cevap: c

a) Hedef

b) Amaç

c) Program

d) Planlama

Belirlenmiş bir süre boyunca tek bir amaç üzerine yönelmiş faaliyetlerin planlanmış olarak 
birbirini izlemesine ne ad verilir?

43

Cevap: c

a) Amaç, Analiz, Planlanma, İzleme, Değerlendirme

b) Analiz, Amaç, Planlanma, İzleme ve Değerlendirme

c) Analiz, Amaç,Değerlendirme, İzleme, Planlanma

d) Amaç, Değerlendirme,Analiz, Planlanma,  İzleme

Yayım programlarındaki safhaların sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

44

Cevap: b

a) Esnek olmaları

b) Çiftçilerin ihtiyaçlarını dikkate almaları

c) Eğitici olmaları

d) Yeniliklerin araştırılmasına öncelik vermeleri

Aşağıdakilerden hangisi yayım ve danışmanlık programlarının özelliklerinden biri değildir?45

Cevap: d
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A

a) Mevcut durum analizi

b) Finansman

c) İzleme ve değerlendirme

d) Program amaçlarının belirlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi yayım/danışmanlık programını oluşturan ana bölümlerden biri 
değildir?

46

Cevap: b

a) Hedeflerin, tüm katılımcılar (çıkar ortakları) tarafından belirlenmesi, uygulama aşamalarının 
tüm katılımcılar tarafından benimsenmesini sağlar.

b)  Problemlerin değişik bakış açılarıyla analiz edilmesini sağlar.

c) Programın uygulanması aşamasında çalışanların motivasyonunu sağlar.

d) Tarafların kaynaşmasını sağlar

Problem ağacının hazırlığı aşamasında tüm tarafların (çıkar ortaklarının) katılımının 
sağlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

47

Cevap: d

a) Kuzu geliri düşük

b) Ek yemleme yok

c) Irk özelliği

d) Meralar çok zayıf

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir problem ağacında “kuzu verimi düşük” probleminin 
nedenlerinden değildir.

48

Cevap: a

a) Ürünün boylanması

b) Ürünün ambalajlanması

c) Ürünü depolamak

d) Gelirin arttırılması

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir amaç ağacında (hedeflere yönelik ağaç) “ürün satış 
fiyatını arttırmak” hedefinin alt hedefi olamaz?

49

Cevap: d

a) Beş köyde metod demonstrasyonu yapılacak.

b) Altı köyde çiftçi toplantıları düzenlenecek.

c) Broşür hazırlanıp dağıtılacak.

d) Yıl sonunda yeniliği benimsememe nedenleri saptanacak.

Bir yayım programında “çiftçiler mastitise karşı önerilen kuruda antibiyotik uygulamasını 
benimseyip uygulayacaklardır”  amacı (sonuç) belirlenmiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
bununla ilişkili olan etkinlikler (faaliyetler) içinde kabul edilemez?

50

Cevap: d
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A

a) Neden o problemin kendisidir

b) Neden problemden farklıdır

c) Neden problemden bağımsızdır

d) Neden problem ilişkisi önemsizdir

Problem ağacında belirlenen bir problem tek bir nedenden oluşuyorsa problem ve neden 
arasında nasıl bir ilişki vardır?

51

Cevap: a

a) Teknik uygulanabilirlik

b) Ekonomik uygulanabilirlik

c) Toplumsal kabuller

d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayım programı hazırlarken uygun içerik seçiminde 
dikkate alınması gereken konulardandır?

52

Cevap: d

a) Aşağıdan yukarıya doğru olan ilişkiler, nedenlerin doğurduğu sonuçları gösterir.

b) Problem ağacında amaçlar net bir şekilde ifade edilir.

c) Yatay ilişkiler, toplu olarak problemleri ya da nedenleri göstermektedir.

d) Yukarıdan aşağıya olan ilişkiler probleme ait nedenleri göstermektedir.

Problem ağacı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?53

Cevap: b

a) Çiftçiyi programlamaya katmak anlamsızdır

b) Yeni ürünleri programda öncelikle ele almalıyız

c) Programlamada çiftçinin ağırlıklı olarak problem gördüğü konular dikkate alınmalıdır.

d) Programı önce biz hazırlarız, sonra çiftçiye sunar görüşünü alırız.

Bir köyde çiftçilerle birlikte yayım programını oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisi 
doğru bir yolda olduğumuzu gösterir?

54

Cevap: c

a) Negatif

b) Pozitif

c) Soru şeklinde

d) Kapalı uçlu

Amaçların analizinde, problem ağacındaki tespitler amaç ağacında nasıl ifade edilir?55

Cevap: b
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A

a) Köy Muhtarı

b) Köy İhtiyar Meclisi

c) Köy Katibi

d) Köylere Hizmet Götürme Birliği

Aşağıdaki görevler köy yönetim organlarından hangisine aittir?
-Köy işlerini planlamak,
-İmece şartlarını ve salma miktarını belirlemek.
-Köy korucularının çalışmalarını kontrol etmek.
-Sulh hukuk ve kadastro mahkemelerinde geçerli olan vekaletnameler

56

Cevap: b

a) Kadercilik

b) Muhafazakarlık

c) Ailecilik

d) Yörecilik

Geleneklere bağlı olma ve yeniliklere açık olmama durumunu ifade eden sosyo-psikolojik 
özellik hangisidir?

57

Cevap: b

a) Mahrem alan

b) Kişisel alan

c) Sosyal alan

d) Ortak alan

Beden dilinde, kişinin kendi vücudunun uzantısıymış gibi benimsediği bir bölge veya 
boşluğa alan denilmektedir.  Mahrem alan (0-25 cm), kişisel alan (25-100 cm), sosyal alan 
(100-250 cm) ve ortak alan (250 cm ve uzağı) olmak üzere 4 alan türü vardır. Bu bilgiler 
ışığında; Bir kişinin kalabalık bir gruba hitap ettiği zaman, paylaştığı mesafeye ne ad verilir?

58

Cevap: d

a) Jestler

b) Mimikler

c) Geri bildirim

d) Kürsü kullanımı

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin unsurlarından biri değildir?59

Cevap: c
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a) Beden dili

b) Kelimeler

c) Ses tonu

d) Dış görünüm

Yüzyüze kurulan ilişkilerde karşımızdaki kişi üzerinde en çok etkili olan iletişim unsuru 
aşağıdakilerden hangisidir?

60

Cevap: a

a) İletişimde ilk izlenim önemlidir.

b) Tuzak sorular sormak karşımızdakinin asıl amacını anlamamızı ve doğru iletişim 
kurmamızı sağlar.

c) Beden dili, mesajın inanılırlığı açısından çok önemlidir.

d) İyi bir iletişimci olmak için aynı zamanda iyi bir dinleyici olmak zorundayız.

İletişimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?61

Cevap: b

a) Analizci dinleme

b) Açıklık

c) Gürültünün engellenmesi

d) Mesajın doğru kodlanması

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?62

Cevap: a

a) Kanal

b) Gönderici

c) İçerik

d) Mesaj

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki temel öğelerden biri değildir?63

Cevap: c

a)  İş görüşmesi

b) İşletme ziyareti

c) Telefon görüşmesi

d) Konferans

Aşağıdakilerden hangisi çift yönlü bir iletişim değildir?64

Cevap: d
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A

a) “Diğer çiftçilerin haklarına aykırı davranıyorsunuz”

b) “Davranışınız sonucu köyde zor durumda kaldığımı düşünüyorum”

c) “Bana göre böyle yapmaya hakkınız yok”

d) “Bu olayda haksızsınız”

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yayımcının “ben dilini” kullanmasına iyi bir örnektir?65

Cevap: b

a) Kanal

b) Gönderici

c) Alıcı

d) Geri Besleme

İletişim sürecini başlatan öğe aşağıdakilerden hangisidir?66

Cevap: b

a) İletişimde amaç fikirlerin benimsetilmesidir.

b) Kullanılan mekan iletişimin bir parçasıdır.

c) Karşımızdaki kişi ile konuşmadığımız anlarda da iletişim devam eder.

d) Aktif dinleme iletişimin önemli bir parçasıdır.

İletişim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?67

Cevap: a

a) Panel

b) Kongre

c) Küme Çalışması

d) Moderasyon

Proje döngüsü yönetiminin temel ilkelerinden biri de paydaşların tüm proje sürecine 
katılımlarının sağlanmasıdır. Herhangi bir projede paydaşlarla beraber yapılan analiz ve 
planlama süreçlerinde de doğal olarak grup çalışması yapılmaktadır. Katılım ve işbirliğine 
dayanan bu grup çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

68

Cevap: d

a) Kapalı Sorular

b) Açık Sorular

c) Tuzak Sorular

d) Belirli bir cevabı gerektiren sorular

Moderatör uygun sorularla grup süreçlerini harekete geçirebilir, çalışmayı destekler ve karar 
verme süreçlerine yardımcı olur. Bu açıklamalar ışığında Moderatör grup çalışması sırasında 
hangi tip soruları tercih etmelidir?

69

Cevap: b
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a) Panel

b) Şura

c) Kongre

d) Seminer

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Türkiye'de Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Sistemi" konulu bir grup çalışması organize edilerek tüm paydaşlar bu 
organizasyona davet edilmişlerdir.
Mevcut durumu tartışmak ve öneriler oluşturmak üzere yapılan, Bakanlığı bağlayıcılığı 
olmayan ancak danışma kurulu şeklinde gerçekleştirilen bu grup çalışması aşağıdakilerden 
hangisidir?

70

Cevap: b

a) Sempozyum

b) Panel

c) Seminer

d) Açık Oturum

Havsa Belediyesi tarafından organize edilen " Trakya'da Meyveciliğin Geleceği" konulu bir 
organizasyon gerçekleştirilmiştir. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Başkanlığında, 
bu organizasyona konuşmacı olarak araştırma enstitüsünden bir konu uzmanı, meyve 
üreticileri birliği başkanı ve ziraat odası başkanı katılmıştır. Konu uzmanları kendilerine 
tanınan eşit sürede konuyu farklı yönleriyle sohbet havasında ele almışlar ve grup çalışması 
sonunda Başkan katılımcılara bir özet sunmuştur.

Yukarıda özetlenen bu grup çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

71

Cevap: b

a) Moderatör pasif ve sessiz katılımcılara grup içerisinde özel bir rol vermekten kaçınmalıdır.

b) Moderatör çay aralarında pasif ve sessiz katılımcılar ile sohbet ederek, bu kişilerde kendine 
güvenin oluşmasına yardımcı olabilir.

c) Pasif ve sessiz katılımcılara mümkün olduğunca küçük gruplarda görev verilmelidir.

d) Grup çalışması sırasında bu kişilere basit ve kolay sorular yöneltmek suretiyle katılımlarını 
sağlamalıdır.

Moderasyonun amacı grup çalışması sırasında katılım ve işbirliğini sağlamaktır. Pasif ve 
sessiz katılımcılar olduğu durumlarda Moderatör bazı teknikleri kullanarak bu kişilerin grup 
çalışmalarına katılımını sağlayabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tekniklerden biri değildir?

72

Cevap: a
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a) İtaat Sonucu Uyma Davranışı

b) Özdeşleme Sonucu Uyma Davranışı

c) Benimseme Sonucu Uyma Davranışı

d) Konjonktür Sonucu Uyma Davranışı

Toplumsal etkiye bireyler iki türlü yanıt verirler. Birincisi uyma diğeri ise kaçınma 
davranışıdır. Genelde bireylerden beklenen uyma davranışıdır. Uyma davranışı ise üç 
toplumsal sürece bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu toplumsal süreçlerden biri değildir?

73

Cevap: d

a) Oluşma Safhası

b) Çatışma Safhası

c) Çalışma Safhası

d) Ayrılma Safhası

Moderatör, hangi grup sürecinde görev dağılımı yapar, kişisel faaliyetleri destekler ve grup 
davranışını belirler?

74

Cevap: c

a) 3Sorun Analizi

b) 3Hedef Analizi

c) 3Strateji Analizi

d) 3Paydaş Analizi

Proje döngüsü yönetimin analiz sürecinde kendisini izleyen tüm analiz ve karar alma 
süreçlerini etkileyen en kritik aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

75

Cevap: a

a) 3SWOT Analizi

b) 3Risk Analizi

c) 3Strateji Analizi

d) 3Paydaş Analizi

Göçle gelen nüfusun sosyal hayata uyumunu sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarını 
azaltmak amacıyla yürütülen bir projede göçle gelen ailelerin yetişkinleri bir dizi eğitim 
sonunda meslek sahibi olmaları sağlanmış ancak bu yetişkinler iş bulamadıkları için proje 
amacına ulaşamayarak başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Bu projede proje yürütücüleri planlama aşamasında proje döngüsünün hangi analiz 
aşamasını hiç yapmamış ya da ihmal etmişlerdir?

76

Cevap: b
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a) 3Sorun Analizi

b) 3Hedef Analizi

c) 3Strateji Analizi

d) 3Paydaş Analizi

“Bu sorun kimin sorunu? Bu sorundan en çok etkileniyor? Kimler çözüme yardımcı olur? 
Kimler çözüme karşı durur? Kimlerle beraber çalışacağız?

Yukarıdaki sorular “Proje Döngüsü Yönetiminin” hangi analiz aşamasında kullanılır?

77

Cevap: d

a) Tüm faaliyetleri askıya alarak çalışmaları sonlandırmalıdırlar.

b) Sapma görülen faaliyet sorumluları derhal değiştirilmelidir.

c) Belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için proje veya yayım faaliyeti revize edilerek, benzer 
durumlarla karşılaşmamak için tedbirler alınır.

d) Bu tür sapmalar her zaman yaşanabilir, bu nedenle faaliyet planına sadık kalınarak yola 
devam edilir.

Yürütülen bir proje veya yayım faaliyeti sürecinde düzenli olarak gerçekleştirilen izleme 
faaliyeti sonucu, hedeflerden birinde sapma görüldüğünde yayım servisi veya proje 
yürütücüleri aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

78

Cevap: c

a) Hedef Kitle/Çiftçiler

b) Yayım Servisi/Proje Yürütücüleri

c) Kamu / Fon Kaynağı

d) Bakanlık / Üst Kademe Yöneticiler

Yürütülen bir dizi yayım faaliyeti veya proje sonunda yapılan değerlendirme sonucu elde 
edilen veriler aşağıdaki hangi aktör/aktörler için en az düzeyde öneme sahiptir?

79

Cevap: a

a) Denetleme

b) Gözetleme

c) İzleme

d) Değerlendirme

Uygulanan bir yayım metodunda veya yürütülen bir projede her bir faaliyet sonucu 
hedeflenen çıktıların sağlanıp, sağlanmadığı ve faaliyet için öngörülen bütçenin gerçekleşip, 
gerçekleşmediği aşağıdaki hangi süreç sonucu belirlenir?

80

Cevap: c
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a) Ortamı yumuşatmak için ara verebilir.

b) Katılımcıların ilgisini çekebilecek güncel bir olay ile konuyu değiştirebilir.

c) Daha sakin ve sıcak bir ses tonu ile görüş ayrılığına neden olan konuyu tekrar ele alabilir.

d) Problem çıkartan katılımcılar hiç yokmuş gibi sunusuna devam edebilir.

Sunuş esnasında katılımcılardan bir ya da birkaçı ile kuvvetli görüş ayrılığına düşülebilir. 
Başarılı bir sunucu böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

81

Cevap: d

a) 'Harfleritümü büyük veya italik olmalıdır.

b) 'Her slâytta mesajımızı mutlaka birden fazla görsel öğe (resim, grafik, çizim, animasyon 
gibi) ile zenginleştirmeliyiz.

c) 'Bir slâytta dörtten fazla renk ve birbirine yakın renk tonları kullanmaya özen göstermeliyiz.

d) 'Tüm slâytlarda aynı yazı karakterini kullanmaya dikkat etmeliyiz.

PowerPoint’le sunu hazırlarken slâyt tasarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

82

Cevap: d

a) Sunuş boyunca sözel ve görsel destek unsurlarını kullanmalıyız.

b) Soruları başarılı bir şekilde ele alarak sununun bir parçası haline getirmeliyiz.

c) Katılımcıların dikkatini dağıtmamak için sunuş boyunca kürsüden ayrılmamalıyız.

d) Pasif katılımcılar söz konusu olduğunda basit sorularla onları sunuya dâhil etmeliyiz.

Etkileyici bir giriş ile dikkatleri üzerimize topladıktan sonra sunum süresince katılımcıların 
ilgisini canlı tutmak kolay değildir. Bunu sağlayabilmek için sunucu veya konuşmacı etkili 
sunuş teknikleri kullanmak zorundadır.
Aşağıdakilerden hangisi sunuş boyunca ilgiyi canlı tutmak için kullanılacak yöntemlerden 
biri değildir?

83

Cevap: c

a) Şimdi sizlere elimden geldiğince bu konuyu anlatmaya çalışacağım.

b) Konu uzun, zamanımız çok kısıtlı ama yinede anlatmaya çalışacağım.

c) Sizlerle beraber bu konuda neler yapabiliriz, hep beraber irdeliyelim.

d) Konu uzmanlığım farklı olmasına rağmen bildiklerimi sizlerle paylaşacağım.

Sunuma başlarken etkili bir giriş yapmak, başarılı bir sunumun ilk adımıdır. Aşağıdakilerden 
hangisi giriş bölümünde kullanılabilecek ifadelerden biridir?

84

Cevap: c
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a) Saygı ihtiyacı

b) Fizyolojik İhtiyaçlar

c) Sevgi ve Aidiyet İhtiyacı

d) Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre “Güvenlik ihtiyaçlarını” karşılamış olan birey 
hiyerarşide hangi basamak için güdülenir?

85

Cevap: c

a) Güdü

b) Etkili İletişim

c) Çatışma Yönetimi

d) Motivasyon

Aşağıdaki faktörler hangi kavramın temelini oluşturur? 
-Davranışı tetikleme
-Davranışı yönlendirme
-Davranışı sürdürme

86

Cevap: d

a) Başaracağına İnanmama

b) Çalışma İsteksizliği

c) Kendine Güvensizlik

d) Endişeye Kapılma

Aşağıda verilen olumsuz durumlar motivasyonu bozan iç faktörlerden hangisini işaret eder? 
-Hedef tespiti yapmamak, 
-Plansız çalışmak, 
-Çalışılacak konunun çok olması,
-Çalışmayı ertelemek

87

Cevap: b

a) Klasik - geleneksel yaklaşım

b) Neoklasik - davranışçı yaklaşım

c) Neoklasik - geleneksel yaklaşım

d) Modern - etkileşimci yaklaşım

" Örgütün sağlığı için çatışma gereklidir. Ancak çatışma çok yüksek düzeyde ise azaltılması, 
çok düşük düzeyde ise uyarılması gerekir." yukarıdaki yaklaşım hangi çatışma yaklaşımına 
aittir?

88

Cevap: d
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a) Fonksiyonel Olmayan Çatışma

b) Fonksiyonel Çatışma

c) Yatay Çatışma

d) Hiçbiri

Örgütün amaçlarına ulaşmasını engelleyen, amaçların gerçekleşmesini desteklemeyen 
çatışma türü hangisidir?

89

Cevap: a

a) Kaçınma

b) Hasıraltı etme

c) Konuyu değiştirme

d) İşbirliği

Aşağıdakilerden hangisi çatışma durumunda bireyin yaptığı kızgınlık ve kırgınlık gösteren 
davranışlardan değildir?

90

Cevap: d

a) Yetişkinin mesleği

b) Yetişkinin deneyimleri

c) Yetişkinin aile yapısı

d) Yetişkinin ekonomik durumu

Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminde, eğiticinin bilgisi kadar önemlidir?91

Cevap: b

a) Saygı görmek isterler

b) Deneyim birikimine sahiptirler

c) Sıkı otoriteyi severler

d) Övgüden hoşlanırlar

Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin özelliklerinden biri değildir?92

Cevap: c

a) Serbest ve eğlenceli bir ortam

b) Basit ve açık bir eğitim

c) Kişisel kaygılar

d) İyi bir eğitici

Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminde karşılaşılan engellerden biridir?93

Cevap: c
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a) Kısa

b) Orta

c) Uzun

d) Sürenin bir önemi yoktur

Yetişkin eğitiminde yetişkinin fayda beklenti süreci aşağıdakilerden hangisidir?94

Cevap: a

a) Eğitim ortamı gerçeğe ne kadar yakın olursa, eğitim de o kadar etkili olur.

b) Katılımcıları motive edecek bir ortam yaratılmalıdır.

c) Eğitim, katılımcıların daha önceden bildikleri ya da deneyimleri üzerine yapılırsa daha etkili 
olur.

d) Yetişkinlerin zamanı kısıtlı ve değerli olduğundan eğitimin hızı yüksek tutulmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitim programında, eğiticinin dikkat etmesi gereken 
hususlardan biri değildir?

95

Cevap: d

a) Yetişkin eğitimi "konu merkezli" dir.

b) Yetişkinler birçok deneyime sahiptirler. Bu nedenle eğitici onların deneyimlerini dikkate 
almalıdır.

c) Yetişkinler öğretmene bağımlıdırlar ve bağımlılıktan hoşnutturlar

d) Yetişkinler sıkı otoriteden ve baskın eğitmenden hoşlanırlar.

Yetişkin eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?96

Cevap: b

a) Öğrenme projelerine kendi tarz, yapı ve planlarını katar.

b) Kendi öğrenim şekillerine kendisi karar verir

c) Öğrenme şeklini kolayca değiştirip daha esnek bir hale getirir.

d) Yetişkin kendisini, kendi öğrenim hızı ve gidişatına göre ayarlayamaz.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yetişkin eğitimi için yanlıştır?97

Cevap: d

a) 'Değişimin amaçlarını belirlerkenüyelerinin katılımı engellenir.

b) 'Değişikliğin sistemin üyelerince nasıl algılandığı tespit edilir.

c) 'Direnç kaynakları harekete geçmeden önce bu kaynaklara hitap edilir.

d) 'Değişimin uzun vadeli yararları ve doğabilecek ani sorunların çözümü gösterilir.

Değişime karşı oluşturulan direnci azaltmada yayımcı bazı yöntemlere başvurur. 
Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden değildir?
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Cevap: a

Sayfa 22



A

a) Yenilikçiler

b) Erken benimseyenler

c) Erken çoğunluk

d) Geç çoğunluk

Aşağıdaki özellikler yenilik benimseme gruplarından hangisine aittir? 

-Yeni fikirleri denemeye karşı heveslerinin fazlalığı, onları yaşıtlarının oluşturduğu yerel 
çevrenin dışına götürür.
-Kozmopolit bir yapıları vardır. Kendi sosyal sistemlerinden çok, dış dünyaya yöneliklerdir.
-Şartlarına uygun olmayan bir yenilik yüzünden ortaya çıkabilecek zararı telafi edecek mali 
kaynakları vardır.
-Macerayı, riski sever. Benimsediği yeni fikirler başarısız olursa, bu durumu doğal kabul 
ederler.

99

Cevap: a

a) Yenilikçiler

b) Erken benimseyenler

c) Erken çoğunluk

d) Geç çoğunluk

Sosyal sistemlerin çoğunda fikir liderleri hangi gruptan çıkar?100

Cevap: b

Sayfa 23


