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Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 100 (yüz) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. 

3. Bu sınavın başarı notu 70 (yetmiş) puandır. 

4. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 

5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz. 

6. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz 

işaret koymayınız. 

7. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız duru-

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 

8. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretle-

mek yararınıza olabilir. 

9. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

10. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınav puanınız “0” olarak hesaplanacak-

tır.  

 

 

 

 

 

 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı 

izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanıl-

ması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen 

kabullenmiş sayılır. 
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1. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin un-

surlarından biri olan jestler ve mimikler 

içerisinde yer alır? 

 

A) Mekân kullanımı ve mesafe 

B) Bakışlar  

C) Seçilen yer 

D) Kıyafet ve makyaj  

E) Masa kullanımı 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi aktif dinlemenin 

bir göstergesidir? 

 

A) Temiz ve düzenli kıyafet 

B) Yan yana oturmak 

C) Tokalaşma 

D) Oturma düzeni 

E) Bedenin duruşu 

 

3. Kokteyllerde, ofis partilerinde, sosyal et-

kinliklerde ve arkadaş toplantılarında 

başkalarıyla aramızdaki mesafe şeklinde 

tanımlanan bölge aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

A) Sosyal Bölge 

B) Genel Bölge 

C) Kişisel Bölge 

D) Mahrem Bölge 

E) Ortak Bölge 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bireysel yayım 

yöntemlerinin avantajlarından biri değil-

dir? 

 

A) Geri beslemenin en iyi olduğu metotdur. 

B) Yayımcının mesajları çiftçi üzerinde daha 

fazla etkilidir.  

C) Çiftçi, düşüncelerini çevre baskısı olma-

dan daha net ifade edebilir. 

D) Çiftçilerin tamamına ulaşılabilir. 

E) Üreticiler uygulama becerisi kazanır. 

 

5.  

I. Çiftçiler yayımcının görüşme saat-

leri hakkında bilgilendirilmelidir.  

II. Yayımcı mümkün olduğunca çö-

zümcü ve diyaloga açık davranmalı, 

sohbeti sadece mesleki konularla sı-

nırlamalıdır.  

III. Yayımcı, belirlenen zaman aralığı 

dışında mümkünse ziyaretçi kabul 

etmemelidir. 

 

Yayımcı tarafından bireysel yayım yön-

temlerinden biri olan büro ziyaretleri yön-

temi kullanılıyor ise yukarıdaki hususlar-

dan hangisine / hangilerine dikkat edilme-

lidir? 

 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bireysel çiftçi gö-

rüşme modellerinden biri değildir? 

 

A) Danışman görüşme modeli 

B) Katılımcı görüşme modeli 

C) Resmi bireysel yayım modeli 

D) Gayri resmi bireysel yayım modeli 

E) Kitle iletişim araçlarının kullanımı modeli 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi işlevine göre bi-

reysel yayım yöntemlerinden biridir? 

 

A) Önder çiftçilere yönelik bireysel yayım 

B) Çiftçi organizasyonlarının yöneticilerine 

yönelik bireysel yayım 

C) Belli bir programa bağlı bireysel yayım 

D) İnternet görüşmeleri ile bireysel yayım  

E) Demonstrasyon çalışmalarına bağlı olan 

yayım 

 



A 

2 

  A 

8. Görüşme sırasında çiftçi ile yayımcı ara-

sında bir güven ortamının oluşmasını teş-

vik eden soru sorma tekniği aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Açık Sorular  

B) Kapalı Sorular 

C) Yansıtıcı Sorular 

D) Yönlendirici Sorular 

E) Yakalayıcı Sorular 

 

 

 

9. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yayım faa-

liyetleri Bakanlığa bağlı bir enstitü ile bu 

enstitüyle işbirliği içerisinde çalışan ve 

Çiftçiler Birliği’nin bir alt kuruluşu olan 

bir merkez ile özel danışmanlık şirketle-

rince yürütülmektedir? 

 

A) Almanya 

B) Avusturya 

C) İsrail 

D) Türkiye 

E) Danimarka 

 

 

10.  

I. Tarım Bakanlığı 

II. Üniversitelerce Kurulan Tarımsal 

Yayım Servisleri 

III. Ziraat Odaları 

IV. Özel Yayım Birimleri 

 

Almanya’da tarımsal yayım hizmetleri yu-

karıdakilerden hangileri tarafından veril-

mektedir? 

 

A) I ve II 

B) III ve IV 

C) I, II ve III 

D) I, III ve IV 

E) II, III ve IV 

 

11. Tarımsal eğitimi, genel eğitim sistemi içe-

risinde dokuzuncu sınıftan itibaren veren 

ülke aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Türkiye 

B) Almanya 

C) Avusturya 

D) Hollanda 

E) Danimarka 

 

 

12. Çiftçilerde tutum değişimi için uygulanan 

en ideal yayım yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Grup metotları  

B) Televizyon programları 

C) Büro ziyaretleri 

D) Broşür, afiş 

E) Önder çiftçi  

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi grup yayım me-

totlarından biri değildir? 

 

A) Tarla günleri 

B) Çiftçi gezileri 

C) İşletme ziyaretleri 

D) Çiftçi kursları 

E) Panel 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi önceden belirle-

nen bir grubu, belli bir konuda eğitmek ve 

tarımsal yenilikler konusunda bilgilendir-

mek amacıyla düzenlenen toplantılardır? 

 

A) Kuruluş toplantıları 

B) Özel ilgi toplantıları 

C) Planlama toplantıları 

D) Çiftçi toplantıları 

E) Hizmet içi eğitim toplantıları 
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15. Aşağıdakilerden hangisi çiftçilere yönelik 

düzenlenecek kurslarda, kursiyer seçi-

minde dikkate alınacak kriterlerden biri 

değildir? 

 

A) Hedef grubun örgütlenmesinde etkin kişi-

ler tercih edilmelidir. 

B) Geleneksel ve sosyal açıdan halka etkisi 

olmayacak kişiler tercih edilmelidir. 

C) Eğitim merkezlerinde düzenlenecek kurs-

larda mevcut mevzuat dikkate alınarak se-

çim yapılmalıdır. 

D) Bilgi almaya hazır kişiler tercih edilmeli-

dir. 

E) Reşit kişiler tercih edilmelidir. 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi demonstrasyon-

ların (gösterilerin) amaçlarından biri de-

ğildir?  

 

A) Bir işin nasıl yapılacağını, yeni bir yöntem 

veya ürünün nasıl kullanılacağını çiftçi-

lere öğretmek 

B) Bir yöntemin onu kullanmak üzere öğre-

nen için tatbik edilebilir olduğu hususunda 

güven sağlamak 

C) Yayımcı ile çifçiler arasındaki ferdi müna-

sebetleri geliştirmek 

D) Öğrenmede ve bir yöntemin kullanılma-

sında ilgi çekmek 

E) Özel ilgi ve problemleri olan gruplara ko-

layca ulaşmak 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi maliyeti en yük-

sek olan grup yayım metodudur? 

 

A) Panel 

B) Sergiler 

C) Tarla günleri 

D) Çiftçi gezileri 

E) Metot demonstrasyonları 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi sonuç                    

demonstrasyonlarının başarılı olması için 

dikkat edilmesi gereken temel konular-

dan biri değildir? 

 

A) Demonstrasyonun kurulacağı çiftçi isa-

betli bir şekilde seçilmelidir. 

B) Yöresel ihtiyaçlar açısından amaçlar belir-

lenmelidir. 

C) Eğitim merkezlerindeki demonstrasyonla-

rın mevzuata uygunluğu dikkate alınmalı-

dır.  

D) Gerekli malzeme, alet-ekipman ve kay-

nakların varlığından emin olmak gerekir.  

E) Demonstrasyonun detaylı planı                 

demonstrasyonun kurulacağı çiftçiyle bir-

likte yapılmalıdır. 

 

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi metot                      

demonstrasyonlarına örnek olarak verile-

bilir? 

 

A) Tarım sigortaları 

B) Fidan dikilmesi 

C) Üretici örgütlenmesi 

D) Tarımsal pazarlama 

E) Ahır inşaatı 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi tarla günü içeriği 

belirlenirken dikkat edilmesi gereken nok-

talardan biridir? 

 

A) Konular çiftçiler için güncel ve ilginç mi? 

B) Tüm çiftçilerin katılımı sağlandı mı? 

C) Kitle iletişim araçları ile duyuru yapıldı 

mı? 

D) İşletme ziyaretleri gerçekleştirildi mi? 

E) Her stantta yeterli sayıda rehber görevlen-

dirildi mi? 
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21. Katılım ve işbirliğini hedefleyen soru ve 

şekillendirme yöntemleri kullanılarak 

grup çalışmalarını destekleyen uygulama 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Program planlama 

B) Yayım süreci 

C) Izgara analizi 

D) Moderasyon 

E) Yayım konusu 

 

22. Grupların kendi içerisinde dinamik bir yapısı 

ve belli bir düzeni vardır. Özellikle resmî 

gruplar varlıklarını sürdürebilmek için çok 

çeşitli özellikler geliştirirler.  

 

Aşağıdakilerden hangisi resmi grupların 

varlıklarını sürdürebilmek için geliştirdik-

leri bu özelliklerden biri değildir? 

 

A) Normlar 

B) Roller 

C) Bağlılık 

D) Grup işlevi 

E) Örgütler 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi moderasyon yön-

temlerinden biri değildir? 

 

A) Pareto analizi 

B) Akış diyagramı 

C) SWOT analizi 

D) Mevcut durum analizi 

E) Kuvvet-alan analizi 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi gruplarla çalışma 

tekniklerinden biridir? 

 

A) Teşhis-reçete modeli 

B) Televizyon programları 

C) Beyin fırtınası  

D) Katılımcı görüşme 

E) Telefon ile görüşme 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi moderasyonda 

kitleye yöneltilecek uygun soruların özel-

liklerinden biridir? 

 

A) Aktif katılımı engellemesi  

B) Farklı cevapların mümkün olması 

C) Özel sorular olması 

D) Kişisel sırları açığa çıkarmaya yönelik ol-

ması 

E) Klasik cevaplara yöneltmesi 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma türü 

olan panelin özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Paneli danışma kurulu yönetir. 

B) Katılımcılığı artırır. 

C) İzleyenlerin konu ile ilgili fikir, duygu ve 

tutumları genişler. 

D) Panelin sonunda dinleyiciler, panel üyele-

rine soru sorabilirler. 

E) Konu ile ilgili farklı görüşlerin ifade edil-

mesine olanak tanır. 

 

 

 

 

 

27. Bir grup çalışmasında, gruptaki kişiler ka-

tılımsız ve pasif ise moderatör aşağıdaki-

lerden hangisini yapmamalıdır? 

 

A) Grubu tam olarak dinlemeli  

B) Gruptaki her bir katılımcıdan sırayla ve 

hızlı bir biçimde yargılarını ifade etmele-

rini istemeli 

C) Grubun karar vermesine izin vermeli  

D) Konu dışı neşeli olaylar anlatmalı  

E) Katılımcılara iletişim kurallarını hatırlat-

malı 
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28. İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-

gisi yanlıştır? 

 

A) İletişim, bilgi ve davranışların akışını sağ-

lar. 

B) İletişim, ortak değerlerin paylaşımını sağ-

lar. 

C) Tek yönlü iletişim ile insanlar arası ileti-

şim sürecini paylaşmak mümkündür. 

D) Kişiler arası duygu, düşünce ve bilgiler 

iletişimle paylaşılabilir. 

E) İletişim insan yaşamının en önemli beceri-

lerinden biridir.   

 

 

29. “Karşı taraf üzerinde baskı kurmayan, duy-

gularını dolaylı değil direkt ifade eden, karşı-

sındakine kişisel isteklerini söylemekten ka-

çınmayan” bir kişi iletişim sürecindeki te-

mel ögelerden hangisini gerçekleştiriyor 

demektir? 

 

A) Mesaj 

B) Kod çözme 

C) Geri bildirim 

D) Kodlama 

E) Kaynak 

 

 

30.  

I. Yazı 

II. Resim 

III. Söz 

IV. Nesneler 

 

Yukarıdakilerden hangileri bir mesajın 

alıcıya iletilmesini sağlayan araçlardır? 

 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) I, II ve III 

D) I, III ve IV 

E) I, II, III ve IV 

 

31. İletişimi, bir kaynağın davranışlarını ka-

sıtlı bir biçimde etkilemek üzere bir alıcıya 

mesajlar iletmesi şeklinde tanımlayan ya-

zar aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gode 

B) Baltaş 

C) Goethe 

D) Miller 

E) Pree 

 

 

32. Bir yaşantıya ait duygu ve düşüncenin 

kodlanarak sözlü, sözsüz ve yazılı bir anla-

tımla alıcı kişiye ulaşmasını sağlayan sem-

boller şeklinde tanımlanan kavram aşağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Mesaj  

B) Geri bildirim 

C) İletişim 

D) Kodlama 

E) Kanal 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi ko-

laylaştıran yöntemlerden biri değildir? 

 

A) Ben dili 

B) İlk izlenim 

C) Empatik iletişim 

D) Yüz ifadesi 

E) Aktif dinleme 

 

 

34. Etkili konuşmanın oluşumunda aşağıdaki 

faktörlerden hangisinin rolü bulunma-

maktadır? 

 

A) Mimik 

B) Ses tonu 

C) Vurgu 

D) Telaffuz 

E) Zihinsel etkinlik 

 



A 

6 

  A 

35. A ilinde 2017 yılında yapılan 3 sonuç de-

monstrasyonuna 160 çiftçi katılmış, konu 

hakkında hazırlanan 500 adet liflet ve broşür 

dağıtılmıştır.  

 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangi-

sine ulaşılamaz? 

 

A) Faaliyetin çıktıları bellidir. 

B) Amaçlanan hedef bellidir. 

C) Grup yöntemleri kullanılmıştır. 

D) Kitle iletişim yöntemleri kullanılmıştır. 

E) İzlemede kullanılacak göstergeler bellidir. 

 

 

 

 

 

36. Bir projenin veya yayım programının uy-

gulama süresi boyunca sürekli/sistemli 

olarak veri ve bilgi toplama süreci aşağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) İzleme 

B) İletişim süreci 

C) Proje döngüsü 

D) Katılımcılık 

E) Değerlendirme  

 

 

 

 

37. Belirli bir zaman dilimine göre planlanmış 

yapılacaklar listesi niteliğinde olan ve her 

bir faaliyet için başlangıç ve bitiş tarihle-

riyle, faaliyetlerden sorumlu kişileri göste-

ren şema aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Mantıksal çerçeve şeması 

B) Çıktı şeması 

C) Gantt şeması 

D) Mid-tern şeması 

E) Sonuç şeması 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi kırsal alanda sos-

yal değişmeyi etkileyen önemli faktörler-

den biridir? 

 

A) Teknolojik faktörler 

B) İdari faktörler 

C) Yasal faktörler 

D) Ulaşıma ilişkin faktörler 

E) Biyolojik faktörler 

 

 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi köy muhtarının 

görevleri arasında yer almaz? 

 

A) Köy sorunlarının çözümü için ilgililere 

başvurmak 

B) Köyde konut yapımına izin vermek 

C) Askere alınanların orduya katılmalarını 

sağlamak 

D) Köylüleri imece işlerine çağırmak 

E) Köyü temsil etmek 

 

 

 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim yön-

temlerinden biri olan basılı yayınların 

avantajları arasında yer almaz? 

 

A) Yayın güvenilir kişi veya kuruluşlarca ha-

zırlandığında, güven duygusu uyandırır ve 

doğruluğu baştan kabul edilir. 

B) Diğer yayım metotlarının desteklenme-

sinde önemli rolleri vardır. 

C) Yayım uzmanı, konuyu resim ve şekil gibi 

yardımcılarla daha iyi işleyebilir. 

D) Yayım çalışmaları sürecinde basılı yayın 

desteği planlanır. 

E) Çiftçi, mesaj içeriğini tekrar gözden ge-

çirme imkânına sahiptir. 
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41. Yayım uzmanı çiftçilere yönelik süt sağımı 

konusunda bir liflet hazırlarken aşağıda-

kilerden hangisine dikkat etmelidir? 

 

A) Liflet kapağının renkli, çekici ve özendi-

rici olmasına 

B) Görüntü ögesinin bulunduğu alanın, yayın 

alanının yarısından büyük olmasına 

C) Aşina olunmayan nesnelerin büyüklüğünü 

göstermek için bir ölçek kullanılmasına 

D) Konunun genel özelliklerinin verilmesine 

E) Başlığın, metin puntosundan daha büyük 

bir punto ile yazılmasına  

 

 

 

 

 

42. Aşağıdakilerden hangisi benimseme süre-

cinin değerlendirme ve deneme aşama-

sında etkili olabilecek yayım yöntemidir? 

 

A) Demonstrasyonlar 

B) Kitle iletişim yöntemleri 

C) Bireysel yöntemler 

D) Grup yöntemleri 

E) Kongre-sempozyum-panel 

 

 

 

 

 

 

43. Psikolojide, bir hedefe yönelik davranışla-

rın başlaması ve devam etmesi şeklinde 

açıklanan kavram aşağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) Güdü 

B) Bekleyiş 

C) Değerlendirme 

D) Aidiyet 

E) Çatışma 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi insan ihtiyaçla-

rını var olma, ait olma ve gelişme olarak 

üç grupta inceleyen teoridir? 

 

A) Hijyen teorisi 

B) İhtiyaçlar hiyerarşisi 

C) Başarı ihtiyaç teorisi 

D) ERG teorisi 

E) Eşitlik teorisi 

 

 

 

 

45. Motivasyonel faktörlerin “bireyi mutlu kı-

lan, işyerine bağlayan, çalışmaya özendi-

ren ve bireyde doyum sağlayan unsurlar” 

olduğunu savunan teori aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Maslow’un motivasyon teorisi  

B) Herzberg’in motivasyon teorisi 

C) Alderfer’in motivasyon teorisi 

D) E. Rogers’ın motivasyon teorisi 

E) Mc Cleland’ın motivasyon teorisi 

 

 

 

 

46.  

I. Sorun Analizi 

II. Paydaş Analizi 

III. Risk Analizi 

IV. İzleme Analizi 

 

Bir bölgedeki mevcut durumu belirlemek 

için yukarıdaki analizlerden hangileri ya-

pılmalıdır? 

 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve III 

D) I, II ve III 

E) II, III ve IV 
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47. Projenin hazırlanması, planlanması ve iz-

lenmesiyle ilgili bütün bilgileri 4X4’lük bir 

tablo halinde sunan yaklaşım aşağıdaki-

lerden hangisidir?  

 

A) Faaliyet planlaması 

B) Mantıksal çerçeve 

C) Paydaş analizi 

D) Kaynak planlaması 

E) Değerlendirme 

 

 

48. Aşağıdaki konulardan hangisi proje dön-

güsü içerisinde yer almaz? 

 

A) Projelerin karşılaştırılması 

B) Proje fikrinin belirlenmesi 

C) Projenin tasarlanması 

D) Projeye fon sağlanması 

E) Projenin uygulanması ve izlenmesi 

 

 

49. Tarımsal Danışmanlık Desteği hakkında 

yapılacak bir sunumda, aşağıdaki bilgiler-

den hangisi yer almaz? 

 

A) Desteğin başlangıç ve bitiş tarihleri 

B) Çiftçi örgütlerine getireceği mali yük 

C) İzleme değerlendirme göstergeleri 

D) Danışman ücretinin nasıl ödeneceği 

E) İstenen belgeler ve raporlar 

 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi topluluk önünde 

konuşma yaparken heyecanı yenme strate-

jilerinden biri değildir? 

 

A) Konuşma ortamını bilmek 

B) Katılımcıları tanımak 

C) Fiziksel hazırlanmak 

D) Zihinsel hazırlanmak 

E) Konu ile ilgili muhtemel soruları önceden 

tespit etmek 

 

51.  

I. Rakam ve istatistikler 

II. Güncel bir olay 

III. Mizah 

 

Bir sunumda “başlangıç etkisi” yaratabil-

mek için yukarıdakilerden hangisi / hangi-

leri kullanılmalıdır? 

 

A) Yalnız II 

B) Yalnız III 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

52. “Bana anlatın unuturum, bana gösterin hatır-

larım, beni dâhil edin anlarım.” görüşü aşa-

ğıdakilerden hangisine aittir? 

 

A) Gandi 

B) Briand 

C) Konfüçyüs 

D) De Bono 

E) McClelland 

 

 

 

53. Aşağıdakilerden hangisi öğretme metodu-

nun seçilmesinde dikkate alınacak husus-

lardan biri değildir? 

 

A) Kullanılacak metotlar birbirini destekle-

melidir. 

B) Mümkün olan yerlerde sesli ve yazılı ma-

teryaller kullanılmalıdır. 

C) Metotlar, çiftçilerin ihtiyaç ve taleplerine 

göre belirlenmelidir.  

D) Tek başına hiçbir teknik diğerinden daha 

iyidir diye düşünülmemelidir.  

E) Yayım programını yürütmek için birkaç 

teknik bir arada kullanılmalıdır.  
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54. Kullanılma zamanı ve amacı açısından 

çiftçi gezileri düzenlemek, benimseme sü-

recinin hangi safhasında en uygun yön-

temdir? 

 

A) Değerlendirme 

B) Benimseme (Reddetme) 

C) İlgi duyma 

D) Deneme 

E) Farkında olma 

 

 

55.  

I. Ülkesel yayım politikası 

II. İl yayım programı 

III. Yayımcının talep ve ihtiyaçları 

IV. Çiftçinin talep ve ihtiyaçları 

 

Yukarıdakilerden hangileri tarımsal ya-

yımda uygun amacın belirlenmesinde göz 

önünde bulundurulması gereken en 

önemli hususlardır? 

 

A) I ve II 

B) III ve IV 

C) I, II ve III 

D) I, II ve IV 

E) I, II, III ve IV 

 

 

 

56. Kırsal alandaki yerleşim birimlerinin 

sosyo-ekonomik yapısını anlamak, sorun-

ları ve muhtemel çözüm yollarını ortaya 

koymak için yapılan sistemli değerlen-

dirme çalışmalarına verilen ad aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Monografi 

B) Altı şapkalı düşünme  

C) Sorun diyagramı 

D) Pareto analizi 

E) Ağaç diyagramı 

 

57. Yayım teşkilatına yönelik durum analiz çalış-

maları, kuruluş içi ve kuruluş dışı analizler ile 

varsayımların belirlenmesi ve durum analizi 

sonuçlarının raporlanması olmak üzere dört 

bölümde değerlendirilir.  

 

Aşağıdakilerden hangisi her iki analiz (ku-

ruluş içi ve kuruluş dışı) bölümünde de 

derlenen verilerin değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek temel yöntemlerden biri-

dir? 

 

A) Varsayım analizi 

B) Çevre analizi 

C) Mevcut durum analizi 

D) Paydaşlar analizi 

E) Swot analizi 

 

 

58. Konya Ovası’ndaki süt üretiminin artırılması 

amacıyla bir yayım çalışması yapılmıştır. 

Yoğun yayım çalışmalarına karşın proje ama-

cına ulaşamamıştır. Projenin başarısızlığa uğ-

ramasının nedenlerini araştırmak amacıyla 

köylülerle yapılan görüşmelerde, köylüler 

kendileri için birinci derecede önemli olanın 

içme suyu ve ev ihtiyaçları için yetiştirdikleri 

bitkilerin su ihtiyacı olduğunu, süt ihtiyaçla-

rını ise süt sığırlarına nazaran daha kanaatkar 

olan koyunlardan karşıladıklarını beyan et-

mişlerdir. 

 

Yukarıdaki bilgilere göre bu yayım proje-

sinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ne-

deni aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Hedef grubun yanlış seçilmesi 

B) Detaylı bir durum analizinin yapılmaması 

C) İzleme ve değerlendirme kriterlerinde 

yanlış göstergelerin ele alınması 

D) Çalışmanın ulusal yayım programına uy-

gun olmaması 

E) Yayım metotlarının yanlış seçilmesi 
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59. İlk modern tarımsal yayım hizmeti hangi 

ülkede ve hangi olay sonucunda ortaya 

çıkmıştır? 

 

A) Almanya: Gutenberg tarafından baskı ma-

kinesinin icat edilmesi 

B) İtalya: Milan’da tarım derneklerinin ku-

rulması 

C) İrlanda: Patates yanıklığı hastalığına karşı 

eğitim faaliyetinin yapılması 

D) İngiltere: Oxford ve Cambridge Üniversi-

telerinde halk eğitim programlarının dü-

zenlenmesi 

E) Mısır: Mısır piramitlerinin üzerindeki bazı 

hiyerogliflerde tarımsal ürün kayıplarını 

önlemeye yönelik önerilerin bulunması 

 

 

 

 

60. Aşağıdakilerden hangisinin tarımsal ya-

yımla ilgili bir tanımı bulunmamaktadır? 

 

A) Adam Smith 

B) Mounter 

C) Niels Röling  

D) Van den Ban 

E) Jones Russell 

 

 

 

61. Aşağıdakilerden hangisi yeniliklerin yayıl-

ması (teknoloji transferi) yaklaşımları içe-

risinde yer almaz? 

 

A) Entegre tarımsal kalkınma programları 

yaklaşımı 

B) Entegre kırsal kalkınma programları yak-

laşımı 

C) Geleneksel tarımsal yayım yaklaşımı 

D) Üniversitelerce kurulan tarımsal yayım 

yaklaşımı  

E) Katılımcı yaklaşımlar 

 

62. Yayım teşkilatının, üzerinde yürümek iste-

diği yolu tarif eden ve bu yolda yürüyebil-

mek için gerekli strateji ve faaliyetleri içe-

ren bir planlama süreci olarak tanımlanan 

kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Stratejik planlama 

B) Kalite planlaması 

C) Profesyonel planlama 

D) Kısmi planlama 

E) Tam planlama 

 

 

 

63. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yö-

netiminin unsurları arasında yer almaz? 

 

A) Çalışanların eğitimi 

B) Birimler bazında kalite 

C) Çözüme odaklı yaklaşım 

D) Çalışanların denetlenmesi 

E) Süreçlerin iyileştirilmesi 

 

 

 

 

64. Aşağıdakilerden hangisi amacı; “… ili ve 

ilçelerinde süt sığırcılığı ve besicilikle uğra-

şan halkı modern tekniklerle üretim yapmaya 

sevk ederek elde edilen gelirin artmasına ve 

hayvancılığın gelişmesine, kırsal alanda sür-

dürülebilir bir kalkınma sağlanmasına kat-

kıda bulunmaktır.” olan projenin faaliyet-

leri arasında yer almaz? 

 

A) Süt sığırcılığı eğitiminin verilmesi 

B) Gençlerin süt toplama konusunda istih-

dam edilmesi 

C) Proje uygulama ve tanıtım ekiplerinin ku-

rulması  

D) Çalıştay ve seminerlerin düzenlenmesi  

E) Hayvan bakım ve muayenelerinin yapıl-

ması  

 



A 

11 

  A 

65. Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe 

çerçevesinde, bir başlama ve bitiş nokta-

sına sahip, hedeflenen belirli amaçlara 

ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler 

bütünü şeklinde tanımlanan kavram aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kalkınma 

B) Plan 

C) Proje 

D) Faaliyet 

E) Politika 

 

66. Aşağıdakilerden hangisi, sorunun ve ne-

denlerinin belirlenmesinde kullanılan araç 

ve yöntemlerden biri değildir? 

 

A) Neden/Sonuç Diyagramı 

B) Pareto Analizi 

C) Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 

D) Tartışma/Münazara Toplantıları 

E) Ağaç Diyagramı 

 

67.  

I. Bilgi ve bulguların analiz edilmesi  

II. Paydaşların rollerinin ve kapasitele-

rinin araştırılması  

III. Paydaşların proje açısından belirlen-

mesi  

IV. Sonuçların proje taslağına yerleşti-

rilmesi  

V. Uyuşmazlıklarda iş birliği yöntem-

lerinin denenmesi  

 

Hedefe yönelik yayım programının hazır-

lanması sürecindeki paydaşlar analizinde 

izlenecek adımlar aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru sırayla verilmiştir? 

 

A) I, II, III, IV, V 

B) II, I, III, V, IV 

C) III, II, V, I, IV 

D) IV, V, I, II, III 

E) V, II, I, IV, III 

68. Tüm organizasyon süreçlerinin sürekli ge-

liştirilmesi, iyileştirilmesi, çalışan ve hiz-

met alan (çiftçi) memnuniyetinin (bağlılı-

ğının) sağlanmasına yönelik çağdaş, katı-

lımcı bir yönetim anlayışı şeklinde açıkla-

nan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Proje yönetimi 

B) Plan yönetimi 

C) Stratejik planlama yönetimi 

D) Stratetjik yönetim 

E) Toplam kalite yönetimi 

 

 

 

 

 

69. Hedefe yönelik yayım programının hazır-

laması sürecindeki paydaşların analizinde 

aşağıdaki sorulardan hangisini sormaya 

gerek yoktur? 

 

A) Kimin sorunu? 

B) Nasıl uygulanacak? 

C) Kimler faydalanacak? 

D) Nereden destek alınacak? 

E) Kimlerle iş birliği yapılacak? 

 

 

 

 

 

70. Düşünce ve önerilerin belirli bir düzen 

içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi 

için kullanılan altı şapka düşünme tekni-

ğinde yeşil şapka aşağıdakilerden hangi-

sini ifade etmektedir? 

 

A) Serinkanlılığı 

B) Duygusallığı 

C) İyimserliği 

D) Yaratıcılığı  

E) Kötümserliği 
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Örnek Olay Çalışması 

 

Sivas iline bağlı Taşpınar, İhsaniye, Kargın ve 

Düzenli köylerinin en büyük problemi, dış göçtür 

ve son 20 yılda bu köylerdeki nüfusun yaklaşık 

yarısı göçmüştür. Tarımsal üretim faaliyetinden 

elde edilen gelirin oldukça düşük olması, yaşanı-

lan göçün temel nedenidir. Diğer yandan çocukla-

rının eğitimi için köy koşullarını yeterli görme-

yenler, çocuklarının eğitimlerini ilçe veya il mer-

kezinde tamamlatmaya çalışmaktadırlar. İl ve ilçe 

merkezi ile bağlantıyı sağlayan ve 4 köyün bir-

likte kullandığı karayolu bakımsız olup özellikle 

kış aylarında ulaşım güçleşmektedir. Köylerde 

yetiştirilen başlıca ürünler; tahıllar (buğday, 

arpa), şeker pancarı ve öz tüketim amacıyla üreti-

len sebzedir. Nadas-tahıl münavebe şekli en yay-

gın üretim yöntemidir. Şeker pancarı üretiminde 

devlet tarafından uygulanan kota, sulanabilen 

alanlardaki şeker pancarı üretimini sınırlı hâle ge-

tirmiştir. Ekili alanlar ise Sarısu ırmağının ikiye 

ayırdığı yaklaşık 5 km’lik vadi tabanında ırmağın 

her iki yanında yer almaktadır. Bu topraklar alüv-

yal niteliktedir. Sulama tesislerinin yokluğu, su-

lama olanaklarını sınırlamaktadır. Geçmişte hay-

vansal üretim önemli boyutlarda iken, pazarlama 

güçlükleri nedeniyle, sürü büyüklükleri giderek 

azalmıştır. Tarım ürünü pazarı en yakın olarak 

komşu il Kayseri’de bulunmaktadır. Özellikle ta-

hıl, şeker pancarı ve canlı hayvan satışları bu ile 

yönelik olarak gerçekleşmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Örnek olay çalışmasına göre yapılacak 

olan paydaş analizinde aşağıdaki kişi veya 

kuruluşlardan hangisi birincil paydaş ola-

rak değerlendirilmez? 

 

A) Çiftçi örgütleri ve kooperatifler 

B) Köylerde yaşayan nüfusun %90’ı 

C) Köylerdeki şeker pancarı işletmeleri 

D) Kayseri ve Sivas’taki sulama sistemi teda-

rikçileri 

E) Köylerde hayvancılık yapan tarımsal işlet-

meler 

 

 

 

 

 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi örnek olay çalış-

masının temel hedeflerinden biridir? 

 

A) Köy içi ve köyler arası karayolunun ona-

rılması 

B) Tarlalarda yağmurlama sulama sisteminin 

kurulması 

C) Köylerden kente göçün engellenmesi 

D) Sebze üretiminin gerçekleştirilmesi  

E) Hayvancılıkta sürü yönetiminin artırıl-

ması 

 

 

 

 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi örnek olay çalış-

masına göre hazırlanan bir sulama proje-

sinin izleme göstergelerinden biri olamaz? 

 

A) Basılan broşür sayısı  

B) Düzenlenen çiftçi eğitimi sayısı 

C) Fuarlara katılan çiftçi sayısı  

D) Sulama birliklerinin talep sayısı 

E) Kurulan sulama tesisi sayısı  

 

71. - 73. sorular aşağıdaki örnek olay çalış-

ması dikkate alınarak cevaplanacaktır. 
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74. Aşağıdakilerden hangisi danışmanın kul-

lanma kılavuzu niteliğindeki yayım prog-

ramı ile ilgili yanlış bir ifadedir? 

 

A) Program, çiftçi ihtiyaçlarını karşılamalı-

dır. 

B) Program, esnek ancak tek yönlü olmalıdır. 

C) Program, kırsal kalkınmaya katkı sağlaya-

bilecek düzeyde olmalıdır. 

D) Program, sürekli değişen koşullara uyum 

sağlamalıdır. 

E) Program, pratik olmalıdır. 

 

 

 

 

75. Bir tarımsal yayım programında yeniliğin 

kabulünü kolaylaştıran veya zorlaştıran 

unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Uluslararası tarımsal politikalar  

B) Kentleşme düzeyi 

C) Yaşanılan global krizler  

D) Sermaye kaynakları 

E) Enflasyonla mücadele 

 

 

 

 

76. İnsanlar bir arada yaşadıkları sürece ne kadar 

iyi niyetli olurlarsa olsunlar, aralarında çatış-

maların çıkması kaçınılmazdır.  

 

Aşağıdakilerden hangisi çatışma duru-

munda bireyin yaptığı kırgınlık ve kızgın-

lık belirten davranış biçimlerinden biri de-

ğildir? 

  

A) Konuyu değiştirmek 

B) Eleştirmek 

C) Hasıraltı etmek 

D) Tedirgin etmek 

E) Sataşmak 

 

77. Çatışmanın yönetilmesi kavramı, çağdaş yö-

netim anlayışının bir ürünüdür. Çatışmanın 

çözülmesi değil, yönetilmesi gerekir.  

 

Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın yöne-

tilmesinde kullanılan yaklaşımlardan biri 

değildir? 

 

A) Politik yaklaşım 

B) Hakeme başvurma  

C) Yetki kullanma  

D) Sorunu tanımlama 

E) Uzlaştırma 

 

 

78. Hans Selye’nin 1936’da yaptığı bir dizi de-

neyden sonra belirlediği sendrom aşağıda-

kilerden hangisidir? 

 

A) Genel Uyum Sendromu 

B) Tourette Sendromu 

C) Kaçış Sendromu 

D) Davranış Değiştirme Sendromu 

E) Tükenmişlik Sendromu 

 

 

79. Bireyler, yenilikleri benimseme davranışla-

rına göre, benimseme gruplarına ayrılabilir.  

 

Benimseme grupları içerisinde yer alan er-

ken çoğunluk ile ilgili aşağıdaki ifadeler-

den hangisi yanlıştır? 

 

A) Yaşıtlarıyla sık sık iletişim kurarlar, fakat 

nadiren liderlik pozisyonuna sahiptirler. 

B) Sosyal bir sistemin ortalama bireyinden 

hemen sonra yeni fikirleri benimser. 

C) Yeni bir fikri tamamen benimsemeden 

önce, bir süre ihtiyatlı davranabilir. 

D) Yenilik karar süreçleri nispeten yenilikçi-

ler ve erken benimseyenlerden uzundur. 

E) “Yeniyi denemede ne ilk ne de son” erken 

çoğunluğun ilkesidir.  
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80. Aşağıdakilerden hangisi yeniliklerin özel-

liklerinden biri değildir? 

 

A) Uygunluk 

B) Karmaşıklık 

C) Yararlılık 

D) Denenebilirlik 

E) Değerlendirilebilirlik 

 

 

 

 

81. Yayım yöntemlerinden olan “kitle iletişim 

yöntemleri”nin yenilik benimseme süreç-

lerinde en etkili olduğu safha aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Benimseme safhası 

B) Reddetme safhası 

C) Haberdar olma safhası 

D) Değerlendirme safhası 

E) Deneme safhası 

 

 

 

 

82.  

I. Eğitimin yapılacağı yerdeki fiziksel 

koşullar düzenlenmelidir. 

II. Eğitim araç ve gereçleri hazırlanma-

lıdır. 

III. Bireyler ve eğitimciler birbirleriyle 

tanıştırılmalıdır. 

 

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri uy-

gun bir öğrenme ortamı için eğitim öncesi 

yapılması gereken çalışmalardandır? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I ve III 

 

83.  

I. Uygun davranma 

II. Bağımsız olma 

III. Olgunluk 

 

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri       

Rogers’ın yetişkin kavramını açıkladığı öl-

çülerdir? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

84. Bireyin okul içinde ve okul dışında yaşam 

boyu edindiği deneyimlerin bütünü olarak 

tanımlanan kavram aşağıdakilerden han-

gisidir? 

 

A) Eğitim 

B) Tecrübe 

C) Öğrenme 

D) Mesleki kazanım 

E) Pedagoji 

 

 

 

 

 

85. Aşağıdakilerden hangisi pedagoji ve      

andragoji arasındaki farkları açıklayan 

temel kavramlardan biri değildir? 

 

A) Deneyimler 

B) Öğrenmeye hazır olma 

C) Zamana bakış ve öğrenmeye yönelim 

D) Kendini algılama 

E) Farkındalık 
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86. Forum şeklinde uygulanan yetişkin eğitim 

yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bireysel yöntem 

B) Grup yöntemi 

C) Katılımcı yöntem 

D) Davranışsal yöntem 

E) Yüz yüze yöntem 

 

87. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğiti-

minde değerlendirmenin bir adımı olan işe 

dönük değerlendirmede kullanılan araç-

lardan biri değildir? 

 

A) İşe gelmeme sıklığı 

B) Gözlemci raporları 

C) Verimlilik ölçümleri 

D) Görüşme programları 

E) Günlükler 

 

88. Aşağıdakilerden hangisi, yetişkine en 

doğru yaklaşımı belirlemek üzere           

Merriam ve Caffarella’nın önerdiği temel 

kuramlardan biri değildir? 

 

A) Sosyal öğrenme kuramı 

B) Bilişsel öğrenme kuramı 

C) Davranışçı öğrenme kuramı 

D) Eleştirel öğrenme kuramı 

E) İnsancıl öğrenme kuramı 

 

89. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet-

lerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’e 

göre 28’inci madde kapsamında yetki bel-

gesinin iptali cezasını alan kişi/kuruluş kaç 

yıl süreyle yetki belgesi talebinde buluna-

maz? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 

90. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet-

lerinin Düzenlenmesine Dair Yönetme-

lik’te “Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı kuru-

luşlar ve taşra teşkilatlarında yayım hizmeti 

görevini yürüten ve bu Yönetmelikte belirti-

len hükümlere göre sertifikalandırılmış kişi-

leri” şeklinde tanımlanan kavram aşağıda-

kilerden hangisidir? 

 

A) Serbest tarım danışmanı 

B) Tarım yayımcısı 

C) Tarım danışmanı 

D) Uzman tarım yayımcısı 

E) Uzman tarım danışmanı 

 

 

91. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet-

lerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’e 

göre sertifikaların vize edilmesi ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Sertifikalar yılda bir vize ettirilmek zorun-

dadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu 

süre içerisinde tarımsal konularda en az 

bir eğitime katıldığını belgelemesi gere-

kir. 

B) Sertifikalar iki yılda bir vize ettirilmek zo-

rundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu 

süre içerisinde tarımsal konularda en az 

bir eğitime katıldığını belgelemesi gere-

kir. 

C) Sertifikalar üç yılda bir vize ettirilmek zo-

rundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu 

süre içerisinde tarımsal konularda en az 

iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekir. 

D) Sertifikalar dört yılda bir vize ettirilmek 

zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin 

bu süre içerisinde tarımsal konularda en az 

iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekir. 

E) Sertifikalar beş yılda bir vize ettirilmek 

zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin 

bu süre içerisinde tarımsal konularda en az 

iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekir. 
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92. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet-

lerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’e 

göre aşağıdakilerden hangisi kınama ce-

zası gerektiren bir eylem değildir? 

 

A) Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası 

gerektiren eylemleri ikinci kez yapmak 

B) Bakanlıkça yayımlanan, genelge, yönerge 

ve teknik talimat hükümlerine aykırı ola-

rak, meslek disiplinini bozucu hareket-

lerde bulunmak 

C) Yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş ka-

bul etmek 

D) Yönetmelikte belirtilen tarımsal girdilerin 

alımı ve satışıyla ilgili ticari faaliyet yasa-

ğına uymamak 

E) Bakanlıkça yayınlanan diğer hukuki dü-

zenlemelere ve zorunlu meslek kararlarına 

uymamak 

 

93. “Sözleşmeli Üretim”in 5488 sayılı Tarım 

Kanunu’ndaki tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte 

kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiş-

tirme, işleme ve pazarlama faaliyetleri 

B) Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile bir-

likte tarımsal girdiler kullanarak yapılan 

bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroor-

ganizma ve enerji üretimi 

C) Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri alanında 

elde edilen her türlü işlenmemiş ham 

ürünler ile bunların birinci derece işlen-

mesi ile elde edilmiş ürünler 

D) Üretici ve yetiştiriciler ile diğer gerçek ve 

tüzel kişilerin karşılıklı menfaat esaslarına 

dayalı yazılı akitler ile yürütülen tarımsal 

üretim şekli 

E) Tarımsal faaliyet için, bir veya birkaç il sı-

nırı veya bölge sınırları içinde aynı ekolo-

jik şartları taşıyan ve birbirinin devamı ni-

teliğindeki tarım alanları 

 

94. 5488 sayılı Tarım Kanunu’na göre aşağı-

dakilerden hangisi tarım politikalarının 

amaçlarından biri değildir?  

 

A) Özel sektörün rolünün artırılması 

B) Tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun 

bir şekilde geliştirilmesi 

C) Doğal ve biyolojik kaynakların korunması 

ve geliştirilmesi 

D) Verimliliğin artırılması 

E) Gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendi-

rilmesi 

 

 

 

 

95. “Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma prog-

ramı destekleri ödemelerinin hangi arazilerde 

uygulanacağı, sözleşmelerin kapsamı, öde-

melerin süresi ve ödeme miktarları” 5488 sa-

yılı Tarım Kanunu’na göre aşağıdakiler-

den hangisi tarafından belirlenir? 

 

A) İl Tarım ve Orman Müdürü 

B) Cumhurbaşkanı 

C) Tarım Reformu Genel Müdürü 

D) Bakanlar Kurulu  

E) Tarım ve Orman Bakanı 

 

 

 

96. Aşağıdakilerden hangisi 5488 sayılı Tarım 

Kanunu’na göre tarım politikalarının ilke-

lerinden biri değildir? 

 

A) Katılımcılık 

B) Yerinden yönetim  

C) Şeffaflık ve bilgilendirmek 

D) Piyasa mekanizmalarını bozmayacak des-

tekleme araçlarının kullanımı 

E) Tarım bilgi sisteminin kurulması ve kulla-

nılması 
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97. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararna-

mesi’ne göre “Tarım havzalarının faaliyet ve 

işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek” görevi 

Tarım ve Orman Bakanlığının hizmet bi-

rimlerinden hangisinin görev ve yetkileri 

içerisinde yer alır? 

 

A) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

B) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Ge-

nel Müdürlüğü 

C) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

D) Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

E) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-

dürlüğü 

 

 

 

 

98. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararna-

mesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi Gıda 

ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görev ve 

yetkilerinden biri değildir? 

 

A) Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu 

amaçla politikaların oluşturulması ama-

cıyla çalışmalar yapmak ve uygulamayı 

denetlemek 

B) Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve 

bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, 

bitkisel korumada kullanılan ürünlerin 

norm ve özellikleri ile onay verilmesine 

ilişkin esasları belirlemek, onay verme ve 

kontrol işlemlerini yapmak 

C) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hay-

van hareketlerini kontrol etmek 

D) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları 

ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek 

E) Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah 

ve muhafazasını sağlamak, korumak ve 

gerekli tedbirleri almak 

 

99. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararna-

mesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi Ta-

rım Reformu Genel Müdürlüğünün görev 

ve yetkilerinden biridir? 

 

A) Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, 

satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirle-

mek ve denetlemek 

B) Arazi edindirme işlemlerini yapmak, ta-

rımsal arazilerin parçalanmasını önlemek 

C) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile il-

gili iş ve işlemleri yürütmek 

D) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren 

dış ilişkilerle ilgili konularda protokol fa-

aliyetleri düzenlemek ve yürütmek 

E) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürüt-

mek 

 

100. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararna-

mesi’ne göre “Su havzalarının geliştirilme-

sine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde 

planlama yapmak, politika ve stratejilerin 

belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak” 

görevi Tarım ve Orman Bakanlığının 

hizmet birimlerinden hangisinin görev ve 

yetkileri içerisinde yer alır? 

 

A) Personel Genel Müdürlüğü 

B) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

C) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

D) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü 

E) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür-

lüğü 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin 

de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmanız yasaktır. Sınav sıra-

sında birbirleriyle konuşan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik 

bilgileri, sınav görevlilerince SINAV TUTANAĞI’na yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz 

sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorum-

luluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevli-

ler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kuralla-

rına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. 

Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde 

adayların sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.  

5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve 

soyadınız ile aday, salon ve sıra numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları top-

lanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik 

çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır ve hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. 

6. Adayların sınav sırasında sigara ve benzeri tütün ürünleri içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şe-

kilde bir şeyler yiyip içmeleri (su hariç), sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları kesin-

likle yasaktır.  

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun 

kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAP-

LARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan 

işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 

8. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu 

sınav salonundan dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. 

10. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır ve 

tekrar sınava devam etmesine izin verilmez. 

11. Hasta ve engelli adaylara ait, kullanımı doktor raporu ile zorunlu tutulmuş olan cihazlar hariç sınav 

sırasında adayların yanlarında çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera vb. ileti-

şim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve 

kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş vb. eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik 

cihazlar, databank sözlük, hesap makinası, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıöl-

çer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesne-

lerin bulundurmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutularak o adayların-

sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. 

Teslim etmediğiniz evrak olursa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacak-

tır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 


