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1- 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname gereğince “çiftçi eğitimi ile tarımsal yayım ve danışmanlık 

hizmetlerinin yürütülmesi”  aşağıdakilerden hangisinin görev tanımı içerisinde yer alır? 

a) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

b) Strateji geliştirme Başkanlığı 

c) Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 

d) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

 

2- 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname gereğince “ Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta 

bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini 

alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarının ve bunların çalışma esaslarını 

belirlemek”  hangi Genel Müdürlüğünün  görevidir? 

a) Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

b) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

c) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

d) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesinin temel görevlerinden 

değildir? 

a) Bakanlığımızın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların   

       basım veya yayımını yapmak veya yaptırmak, 

b) Bakanlığımızın görev alanına giren konularda yapılacak olan yayınlar hakkında ilgili   

       kamu kurum veya kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

c) Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri  

       yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak, 

d) Çiftçi eğitimi ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi sağlamak, 

 

4-       I- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

II-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

III-Gıda ve Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

IV-İl Müdürlükleri 

V- Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Bakanlığımız merkez teşkilatı arasında yer alır? 

a) I,II,III 

b) I,V 

c) I,II,V 

d) I,IV,V 
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5- “Bölge;  kişinin vücudunun uzantısıymış gibi benimsediği bir alan veya boşluktur. Bu 

boşluğa müdahale edildiğinde insanlar tepki verir ve mesafeleri kullanarak karşısındakilere 

birtakım mesajlar verir.” Buna göre, aşağıda verilen kişisel bölgeler (alanlar) ve mesafe 

eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? 

a) Mahrem alan, 0-25 cm 

b) Kişisel alan, 25-100cm 

c) Sosyal alan, 100-250 cm  

d) Genel alan, 350 cm’den sonrası  

 

6- İletişimde beden dilinin temel işlevi nedir?  

a) Duyguları belli etmeden sözlü ifadelere odaklanılmasını sağlamaktır.  

b) Karşıdaki kişi üzerinde bir üstünlük duygusu oluşturmaktır.  

c) Duyguları yansıtarak sözlü ifadeleri desteklemektir.  

d) Kültürlere göre değişim gösterdiğinden sözlü iletişimde etkili bir işlevi yoktur. 

 

7- Şekildeki kişinin duruş pozisyonuna bakarak beden dili hakkında ne söylenebilir? 

a) Üstünlük tavrı göstermek 

b) Vakit kazanmaya çalışmak 

c) Gitmeye hazır olmak 

d) Saldırganlık durumu göstermek 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan iletişim araçlarındandır?  

a) Söz  

b) Yazı 

c) Resim 

d) Hepsi 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan temel öğelerden birisi değildir? 

a) Mesaj 

b) Empati 

c) Geri bildirim 

d) Kaynak 

 

10- İletişimde mesajın bütününün ya da bir bölümünün alıcıya ulaşıp, alıcının tepkilerinin 

kaynağa dönmesine ne denir? 

a) Obje 

b) Alıcı 

c) Geri Bildirim 

d) Mesaj 
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11- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi engellememektedir? 

a) Yargılama 

b) Tuzak soru sorma 

c) Ben dilini kullanma 

d) Analizci dinleme 

 

12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “İletişimi” en iyi tanımlar?  

a) İletişim, insanların karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma sürecidir.  

b) İletişim, bilgi duygu ve düşüncelerin dikte edilmesidir.  

c) İletişim, insanların sorunlarını halletmesi için bir araya gelmesidir.  

d) İletişim, insanların birbirleri ile ilişki kurmasıdır.  

 

13- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan elemanlardan değildir?  

a) Kaynak  

b) Kanal  

c) Alıcı  

d) Gürültü  

 

14- İletişim sürecinde yer alan öğelerden hangisi, iletişim sürecini başlatan kişi, bilgi veya 

düşüncenin geldiği yeri tanımlar?  

a) Kaynak  

b) Kodlama  

c) Kanal  

d) Kod çözme 

 

15- “Sunum esnasında ele alınan konuyu destekleyici unsurlar sunum sırasında dikkatlerin 

dağılmasını engellerken söylemlere inandırıcılık katar.” 

Aşağıdakilerden hangisi sözel destek unsuru değildir? 

a) İstatistikler 

b) Öyküler 

c) Fotoğraflar 

d) Örnekler 

 

16- Aşağıdakilerden hangisi ses kullanımıyla ilgili ve mutlak önlenmesi gereken 

sorunlarındandır? 

a) Parazit sesler ve asalak kelimeler 

b) Ses kalitesi sorunları 

c) Hatalı telafuz 
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d) Hepsi 

 

 

 

17- Bilgisayarda etkili bir sunu hazırlamak için uygun bir metin düzeni oluşturmak gerekir. 

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğru değildir? 

a) Metinleri oluşturan paragraflar, ekranda kolaylıkla görülebilecek biçimde yer almalıdır. 

b) Paragraflar bölünmeden aynı ekranda yer almalıdır. 

c) Harflerin tümü büyük ve italik yazı karakterinde olmalıdır 

d) El yazısı karakteri yerine basılı metin karakteri kullanılmalıdır. 

 

18- Topluluk önünde konuşma yapma korkusunu ve heyecanını yenebilmek için 

aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

a) Katılımcıları tanıyıp bazılarıyla kişisel olarak tanışabilir 

b) Konuyla ilgili itirazları dikkate alınmaması 

c) Fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmak 

d) Konuşmacı olarak zayıf ve güçlü yönlerinin tespit edilmesi 

 

19- Tarımsal yayımı; Çiftçilere eğitim yoluyla tarımsal üretim şekilleri ve tekniklerinin 

geliştirilmesinde, üretimde etkinliğin arttırılmasında hayat standartlarının iyileştirilmesinde, 

kırsal hayatın sosyal ve eğitimsel seviyesinin yükseltilmesinde yardımcı olan bir hizmet veya 

sistem” olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Mounter  

b) Russell (Jones (ed) ) 

c) Oakley ve Garfort 

d) Nicls Roling 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayım yaklaşımları arasında yer almaz? 

a) Geleneksel tarımsal yayım yaklaşımı  

b) Entegre tarımsal kalkınma programları yaklaşımı 

c) Entegre yayılmacı yaklaşım 

d) Entegre kırsal kalkınma programları yaklaşımı 

 

21- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan özel 

kişi/ kuruluşlar arasında yer almaz?  

a) Çiftçi Örgütleri 

b) Ticaret ve Sanayi Odası 

c) Ziraat Odaları 

d) Tarım Danışmanları 
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22- Öğretim, bilgi sahibi yapar; eğitim, davranış değişikliğini sağlar. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi eğitimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır? 

a) Azotlu gübrelerin ne zaman kullanılacağının bilinmesi 

b) Budamanın bitki hastalık ve zararlı popülâsyonları üzerindeki azaltıcı etkisinin ne 

olduğunun bilinmesi 

c) Çiftçinin düzenli olarak toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapması  

d) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaba yem kullanımının öneminin bilinmesi 

23- Öğrenme; bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak yaşadığı deneyimlerin ürünü olan 

kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden 

hangisi öğrenmenin temel özelliklerinden olamaz?  

a) Öğrenme sonucunda kesinlikle bir davranış değişikliği oluşur. 

b) Deneyimlerin öğrenme üzerinde etkisi yoktur. 

c) Öğrenme yaşantı ürünüdür. 

d) Öğrenme kalıcı izlidir. 

 

24- Yetişkinlerde öğrenme birbirini takip eden beş aşamalı bir süreç sonucunda gerçekleşir. 

Aşağıdakilerden hangisinde bu aşamalar doğru sıra ile verilmiştir? 

a) Farkında olma – İlgilenme – Değerlendirme – Deneme - Uygulama 

b) Farkında olma – İlgilenme – Deneme – Değerlendirme - Uygulama 

c) Farkında olma – İlgilenme – Deneme – Uygulama - Değerlendirme 

d) Hiçbiri 

 

25- Yetişkin eğitiminde verimli öğrenmenin en önemli koşulu hangisidir? 

a) Eğitim süresinin kısa olması 

b) Eğitimin sonunda ödül olması 

c) Eğitime katılan kişilerin öğrenmeye istekli olması 

d) Yetişkinler katıldıkları her eğitimde koşulsuz öğrenirler 

 

26- Yetişkin eğitiminde bilgiyi kodlama, saklama, simgeleme ve geri çağırma gibi önemli 

aşamaları ortaya koyan kuram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Davranışçı öğrenme kuramı 

b) Bilişsel öğrenme kuramı 

c) Yapılandırmacı öğrenme kuramı 

d) Sosyal öğrenme kuramı 

 

27- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminde kullanılan grup yöntemlerinden birisidir? 

a) Sınıfta yapılan eğitimler 

b) Atölye çalışması 

c) Toplu tartışma 

d) Hepsi 

 



 

21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları 

Sayfa 6 

 

28- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimine uygun bir ortam oluşturmak için eğitim 

esnasında yapılmaması gerekenlerden birisidir? 

a) Bireyler ve eğitimciler birbirleriyle tanışmalıdır 

b) Eğitim salonunun düzenlenmesi 

c) Bireylerin eğitimden beklentileri alınmalıdır 

d) Eğitim programı tanıtılmalıdır 

 

 

 

 

29- “Tarımsal danışmanlık faaliyetlerinde çiftçiyi ikna etmek için gereken bilgi ve becerilerin 

en uygun yöntemle verilmesi önerilir. Ancak bu durum tek başına sonucu garantilemez. 

Çünkü karar verme noktasında çiftçinin dışında etkin karar mekanizmaları vardır. Danışman 

bu karar mekanizmalarını da dikkate almak zorundadır.” 

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen karar mekanizmalarından biri değildir? 

a) İklim koşulları 

b) Aile 

c) Komşular/Arkadaşlar 

d) Ekonomik yeterlilik 

 

30- Bir tarımsal yeniliğin benimsenmesi sürecinde “ilgi” safhasına gelmiş olan çiftçilere 

yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan çiftçi toplantısının asıl amacı ne olmalıdır? 

a) Haberdar etme 

b) Uygulanabilirliği gösterme 

c) Bilgilendirme 

d) İkna etme 

 

31- Bir tarımsal yeniliğin benimsenmesi sürecinde “değerlendirme” safhasına gelmiş olan 

çiftçilere yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan tarla gününün asıl amacı ne olmalıdır? 

a) İkna etme 

b) Uygulanabilirliği gösterme 

c) Bilgilendirme  

d) Haberdar etme 

 

32- Birçok sosyal sistemde fikir liderleri çoğunlukla hangi benimseme grubunda yer alır? 

a) Erken benimseyenler 

b) Yenilikçiler 

c) Erken çoğunluk 

d) Geri kalanlar 

 

33- Her toplumsal grupta belli kararların uygulamaya konulmadan önce bu kararın uygun 

olup olmadığının teyit edildiği önderler vardır. Bu önderlik tipi hangisidir?  
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a) Fikir önderi 

b) Konu önderi 

c) Onay önderi 

d) Eylem önderi 

 

34- “Yeniliğin nasıl işlediği ile ilgili bilgi/bilgiler” aşağıdaki bilgi tiplerinden hangisi ile ifade 

edilir?  

a) Farkında olma bilgisi 

b) Kullanım bilgisi 

c) Prensipler bilgisi 

d) Hiçbiri 

35- “Örgütün sağlığı için çatışma gereklidir. Ancak çatışma çok yüksek düzeyde ise 

azaltılması, çok düşük düzeyde ise uyarılması gerekir.” Bu açıklamanın karşılığı olan çatışma 

yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Klasik-Geleneksel çatışma yaklaşımı 

b) Modern-Etkileşimci çatışma yaklaşımı 

c) Neoklasik-Davranışçı çatışma yaklaşımı 

d) Klasik-Davranışçı çatışma yaklaşımı 

 

36- Hem hoşa giden hem hoşa gitmeyen bir olayın bir arada yaşanması durumunda bireyde 

görülen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Yaklaşma-yaklaşma 

b) Kaçınma-kaçınma 

c) Yaklaşma-kaçınma 

d) Hiçbiri 

 

37- Kızgınlık ve kırgınlık duygularının ifadesinde ve bir çözüme ulaştırılmasında 

başvurulması gereken en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Alttan alma 

b) Münakaşa etme 

c) Sessiz kalma 

d) Yapıcı tartışma 

 

38- “Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içerisinde yaratılan bütün maddi ve manevi 

değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 

toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.” 

Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a) Muhafazakarlık 

b) Sosyoloji 

c) Kültür 

d) Sosyal hareketlilik 
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39- Kişilerin sosyal tabakalaşma içerisindeki yerlerinin değişmesine neden olmayan çalışma 

alanı değişikliğine ne denir? 

a) Coğrafi hareketlilik 

b) Mesleki hareketlilik 

c) Dikey hareketlilik 

d) Yatay hareketlilik 

40- Aşağıdakilerden hangisi mevcut durum analizinde bilgi toplamada yararlanılan birincil 

kaynaklardandır? 

a) Gözlem yapma 

b) Direkt ölçümler 

c) Anket 

d) Hepsi 

41- Aşağıdakilerden hangisi anket soruları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken 

hususlardandır? 

a) Kısa ve açık(anlaşılır) olmalı 

b) Konu ile ilgili olmalı 

c) Az sayıda olmalı 

d) Hepsi 

 

42- “Sosyal yapının yalnızca bir yönünü çok ayrıntılı bir biçimde inceleme amacına yönelik 

monografilerdir.” Bu tanımın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Genel monografiler 

b) Özel amaçlı monografiler 

c) Aile monografisi 

d) Köy monografisi 

 

43- “Küçük bir grubun büyük bir grup önünde belli bir konuyu aralarında tartışmalarıdır. 

Burada amaç; bir konuda karara varmaktan çok, konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, 

konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymak” olarak tanımlanan büyük gruplarla 

çalışma yöntemi, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 

a) Şura 

b) Panel 

c) Kongre 

d) Sempozyum 

 

44- Eğer bir çalışma grubunda katılımsızlık ve pasiflik hüküm sürüyor ise, bu durum farklı 

birçok nedenden kaynaklanabilir. Aşağıdakilerden hangisi grubun pasifliği ile ilgili değildir? 

a) Katılımcılara teorik açıklamalardan hemen sonra aktif bir grup çalışmasına katılmak zor  

       gelebilir. 

b) Katılımcılar kendilerinden çok şey beklendiğini hissederek verilen göreve nasıl bir  

       yaklaşım göstereceklerini bilmemektedirler. 

c) Grup çalışmasında ele alınacak konu, moderatörün uzmanlık alanı içerisinde  
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       bulunmamaktadır. 

d) Katılımcılar yorgun olabilir. 

  

45- Hazır yanıtları ve çözümleri olmayan bir konunun başkan denetiminde fazla resmi 

olmayan bir ortamda deneyimli kişiler tarafından tartışılması tekniğine seminer denir. 

Bu tanımlamadan hareketle aşağıdakilerden hangisi, seminerin özellikleri arasında değildir? 

a) Konu uzmanları katkı için hazırdır. 

b) Katılanlara sosyal ve etkin öğrenme olanağı sunar. 

c) Dikkatli ve verimli tartışmalara yer verilmeden konu hakkında dinleyicilere bilgi verilir. 

d) Sorunların çözümünde yeni yollar bulunabilir. 

 

 

 

46- Grup çalışmaları sırasında, moderasyonun kullanılmasıyla aşağıdakilerden hangisi 

sağlanamaz? 

a) Katılımcıların motivasyonu artar. 

b) Karşılıklı dikkat ve iyi niyete dayalı atmosfer oluşur. 

c) Bilgi akışı ve kalitesi artar. 

d) Başarı grubun değil kişilerin olur. 

 

47- Aşağıdakilerden hangisi moderasyon yöntemleri arasında yer almaz? 

a) Fikir üretme teknikleri 

b) Karar verme teknikleri 

c) Problem analiz teknikleri 

d) Süreç izleme teknikleri 

 

48- Altı şapkalı düşünce; kavrayış/yorum gücünüzü geliştirmek için kullanabileceğiniz 

stratejilerden birisidir. Aşağıdakilerden hangisi, altı şapkalı düşünme tekniğinin üstünlükleri 

arasında yer almaz? 

a) Bireyler, aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini  

       öğrenirler. 

b) Bireyler, tek tip düşünceden uzaklaşırlar, konuya veya soruna farklı açılardan yaklaşmayı    

       öğrenirler. 

c) Bireyler, aynı konularda tek tip ve sistematik paralel ilişki kurarlar. 

d) Empati yeteneğini geliştirir. 

 

49- Gruplarla çalışmada karar verme teknikleri içerisinde yer alan nominal grup tekniği; Grup 

üyeleri arasında görüş birliği sağlamak ve en önemli problemi belirlemek için kullanılan 

puanlama tekniğidir.  

Nominal grup tekniği ile aşağıdakilerden hangisi sağlanamaz?  
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a) Konu sayısı artırılır. 

b) Bütün grup üyelerinin katılımı sağlanır. 

c) Konular önceliklerine göre sıralanır. 

d) Bireysel katkı verilmesi sağlanır. 

 

50- Proje döngüsü yönetimi, projenin tasarım kalitesini iyileştirmek, uygulama etkinliğini 

artırmak, sağlanacak faydayı garantilemek ve sürekliliğini gözetmek için kullanılan bir 

yöntemdir. 

Aşağıdakilerden hangisi proje döngüsü yönetiminin yararları arasında yer almaz? 

a) Projenin, hedef grupların ihtiyaçları ile ilgili olmasını sağlar. 

b) Tüm paydaşların tasarlama ve uygulama aşamalarına katılımını öngörür. 

c) Projenin sağlayacağı etkinin proje süresince ortaya çıkmasını sağlar. 

d) Projenin tasarlanması ve hazırlanmasındaki yetersizliklerin azaltılmasını sağlar. 

 

 

51- Uygun bir proje tasarımında bulunmak için projenin kapsamı,  yerel halkın çıkar ve 

ihtiyaçları hakkında olabildiğince bilgi sahibi olmak amacıyla mevcut durum analizi yapılır. 

Mevcut durum analizi de birbirini takip eden dört temel analizi içerir. 

Aşağıdakilerden hangisi mevcut durum analizi içerisinde yer almaz? 

a) Sorun Analizi 

b) Paydaş Analizi 

c) Hedef Analizi 

d) Planlama Analizi 

 

52- Mantıksal çerçeve yaklaşımı, projenin gerçekleştirmek istediği dönüşümün ve bunun 

yöntemlerinin mantığını şeffaf ve belirgin bir şekilde yapılandırmaya yarar. Mantıksal 

çerçeve, dört sütun ve dört satırlı bir matris içinde projenin temel yapısını oluşturur. Bu matris 

oluşturulurken, matriste olması gereken sütunlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? 

a) Birinci sütun; Projenin ulaşacağı genel hedeflerden aşağı doğru giderek amaç, sonuç ve  

       faaliyetleri içerir. 

b) İkinci Sütun; İlerlemeyi ve genel başarıyı izlemekte kullanılan göstergeleri içerir. 

c) Üçüncü sütun; Bu göstergelerin nasıl izleneceği ve bilgi kaynaklarının nereden   

       bulunacağını içerir. 

d) Dördüncü sütun; Projenin katkıda bulunacağı genel hedef ve etkileri sağlayacak  

       faaliyetleri içerir. 

 

53- AB Ülkelerinde tarımsal yayım örgütlenmesi içerisinde yer alan kuruluşlardan genel olarak 

etkin ve yaygın sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Vakıflar  

b) Sendikalar  

c) Dernekler 

d) Ziraat Odaları 
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54- Aşağıdakilerden hangisi, AB Ülkelerinde tarımsal yayım hizmeti sunan birimler arasında 

yer almaz? 

a) AR-GE kuruluşları 

b) Çiftçi örgütleri 

c) Kamu yayım servisleri 

d) Serbest tarım danışmanları 

 

55- Tarımsal üretimde çeşitliliğin fazla olması sebebiyle, tarımsal mesleki eğitim ve öğretim 

okulları gibi, tarımsal eğitim ve yayımın 10 farklı türde yapıldığı AB ülkesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Hollanda  

b) Estonya  

c) Danimarka 

d) Avusturya  

 

56- “Bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen,  bireye ait(içsel) 

bir güç” tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Yöntem  

b) Güdü  

c) Dürtü  

d) Gereksinme 

 

57-Aşağıdakilerden hangisi motivasyon kavramının temelini oluşturan faktörlerden değildir?  

a) İnsan davranışını tetikleme 

b) İnsan davranışını yönlendirme 

c) İnsan davranışını sürdürme 

d) İnsan davranışını bozma 

 

58- Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en üstte yer alan ihtiyaç aşağıdakilerden 

hangisidir?  

a)   Güvenlik İhtiyacı  

b)   Fizyolojik İhtiyaçlar  

c)   Sevgi ve Ait Olma İhtiyacı  

d)   Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı 

 

59- Hedefe yönelik program planlaması, planlama sürecine yardım etmek için dört ana analiz 

aşamasından oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu analiz aşamalarından değildir? 

a) Paydaşlar analizi 

b) Sorun analizi 

c) Yayım analizi 
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d) Strateji analizi 

 

60- Aşağıdakilerden hangisi paydaşlar analizi yapılırken sorulacak sorulardan biri değildir? 

a) Nereye ulaşmak istiyoruz? 

b) Kimin sorunu? 

c) Kim bundan faydalanacak? 

d) Hangi kurum ve kişilerle işbirliği yapılacak? 

 

61- Aşağıdakilerden hangisi hedefe yönelik tarımsal yayım programı hazırlarken, bir yeniliğin 

uygun içerik seçiminde dikkate alınması gereken konulardandır? 

a) Teknik uygulanabilirlik 

b) Ekonomik uygulanabilirlik 

c) Toplumsal kabuller 

d) Hepsi  

 

 

 

62- Amaçların analizinde problem ağacındaki ifadeler, amaç ağacında nasıl ifade edilir? 

a) Negatif  ifade edilir 

b) Pozitif ifade edilir 

c) Soru şeklinde ifade edilir  

d) Kapalı uçlu ifade edilir 

 

63- Hedefe yönelik programlamada sorunların tespiti, nedenlerin belirlenmesi ve çözüme 

yönelik stratejilerin geliştirilmesi için program yapıcıları paydaşlarla birlikte, aşağıdaki 

yöntemlerden hangisini kullanmaz?  

a) Ağaç diyagramı 

b) Neden-sonuç diyagramı 

c) Neo klasik yaklaşım 

d) Altı şapkalı düşünme tekniği 

 

64- Aşağıdakilerden hangisi Ağaç Diyagramı (Problem Ağacı) oluşturma aşamalarından 

değildir? 

a) Amacın belirlenmesi  

b) Grubun oluşturulması 

c) Fikirlerin değerlendirilmesi 

d) Net çözümlerin üretilmesi 

 

 65- Hedefe yönelik programlama yapılırken sorun ağacı tamamlandıktan sonra amaç (hedef) 

ağaçları hazırlanmalıdır. Sorun ağacı sorunlar arasındaki neden-sonuç ilişkisini gösterirken, 

amaç ağaçları aşağıdaki ilişkilerden hangisini gösterir? 
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a) Sebep-Sonuç 

b) Hedef-Sonuç 

c) Araç-Sonuç 

d) Amaç-Sebep 

 

66- “Yayımcılar/danışmanlar, görevli olduğu bölgelerde hangi programın başarılı olacağını, 

önerilerinin bölge çiftçisine ne ölçüde yararlı olacağını bilmelidirler.” 

Aşağıdakilerden hangisi bir programın başarısız olmasının nedenlerindendir? 

a) Yayım/danışmanlık faaliyetini yürütenlerin yetersiz olması 

b) Bölgede araştırma enstitüsünün olması 

c) Mesajın doğru algılanması 

d) Yayım metotlarının doğru kullanılması 

 

 

 

 

67- “İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince 5 yıllık hazırlanan yayım programında 

yer alan faaliyetlere yönelik olarak yapılan tespitler Form A’ya işlenerek ilgili birime 

gönderilir.”  

Aşağıdakilerden hangisi Form A’da bulunan başlıklardan değildir? 

a) İl’de tespit edilen çiftçi eğitim-yayım programına esas teşkil eden ihtiyaç, sorun veya  

       hedef 

b) İl’de tespit edilen ihtiyacın/sorunun nedenleri 

c) İl’de açılacak kursların sayısı 

d) Ulaşılmak istenen genel amaç veya hedefin başlangıç yılı ve bitiş yılı 

 

68-  “GTH Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaçlar her zaman ilk önceliği alır. Üretimin 

artırılması amacıyla belirlenmiş üretim hedefleri buna örnek olarak verilebilir.” Yöresel 

ihtiyaçlara göre belirlenecek olan konuların önceliği belirlenirken aşağıdaki kriterlerden 

hangisi göz önünde bulundurulmaz?  

a) Çiftçilerin acil problemlerine çözüm getirecek konular 

b) Çiftçilerin en çok ilgisini çeken konular 

c) Halihazırda yayım/danışmanlık faaliyetleriyle uyumlu konular 

d) Diğer ülkelerde yayım/danışmanlık faaliyetleri üzerinde çalışılan konular 

 

69- “Yayım programı yapanlar programın sonunda değil, planlama esnasında hangi 

değerlendirme yöntemlerini kullanacaklarını belirlemelidir.”  

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme bölümü için yol gösterici hususlardan değildir? 

a) Durum, amaçlar ve faaliyet kısımları ile uyumlu olmalı 

b) Program ilerledikçe düzenlemelere izin vermeli 
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c) Değerlendirme raporu bakanlığa gönderilmeli 

d) Maliyet, etkinliği karşılamalı 

 

70-  “Bir yayım/danışmanlık programının temel amaçlarının tespit edilebilmesi için ulusal ve 

yöresel problemler hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.”  

Aşağıdakilerden hangisi yöresel problemler ve bunların çözümünde başvurulabilecek 

bilgilerden değildir? 

a) Gelişme için yararlı olabilecek yöresel potansiyeller 

b) Yöreye komşu bölgelerdeki günlük hava koşulları 

c) Gelişmeyi etkileyen teknik problemler 

d) Mevcut durumun değerlendirme sonuçları 

71- Bir İl’de yayım hizmetlerinin daha etkili yürütülmesini temin etmek, çiftçilerin tarımsal 

konulardaki bilgilerini arttırmak, tarım ve hayvancılık konusunda uygulanan tekniklerin 

geliştirilmesini sağlamak için, bir yayım programının planlanması gerekmektedir. Yayım 

programı ise dört ana unsurdan oluşturulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan 

değildir? 

a) Mevcut durum analizi 

b) Yapılacak faaliyetlerin planlanması  

c) İzleme ve değerlendirme 

d)  Rekabet analizi 

72- Yayımcı/ Danışman yıllık yayım programını hazırlarken, programında aşağıdaki 

konulardan hangisine yer vermemelidir?  

a) Araştırma kuruluşlarınca deneme safhasında olan konulara  

b) Daha önceden programda yer alan fakat tamamlanmayan konulara 

c) Daha önceden programda yer alan fakat araştırmalar sonucu revize edilen konulara 

d) Bölge için tavsiye edilen yeni konulara 

 

73- Mevcut bir projede faaliyetlerin ve girdilerin verili zaman dilimi içerisinde çıktılara 

dönüştürülmesinin kontrol edilmesi sürecine ne denir? 

a) Değerlendirme 

b) Faaliyet planlaması 

c) İzleme 

d) Strateji belirleme 

 

74- Bir proje veya yayım programı neticesinde yaratılmak istenen etkinin veya dönüşümün 

ölçülmesi faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Değerlendirme 

b) Faaliyet planlaması 

c) İzleme 

d) Strateji belirleme 

 



 

21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları 

Sayfa 15 

 

75-  Sürdürülebilirlik, projeler aracılığıyla yaratılan etkinin veya yararın, proje bittikten sonra 

da devam ettirilebilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirlik türleri içerisinde yer 

almamaktadır? 

a) Finansal sürdürülebilirlik 

b) Sosyal sürdürülebilirlik 

c) Siyasal sürdürülebilirlik 

d) Kurumsal sürdürülebilirlik 

 

76- Aşağıdaki kişi/kurumlardan hangisi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik 

Komitesinin üyesi değildir? 

a) İlde bulunan ziraat, veteriner fakültelerinden birer temsilci,  

b) İl’den sorumlu tarımsal amaçlı araştırma enstitülerinden birer temsilci,  

c) İl’de bulunan serbest tarım danışmanı, 

d) Üye sayısı en fazla olan iki meslek odasından birer temsilci, 

 

 

 

 

 

 77- Aşağıdakilerden hangisi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine 

Dair Yönetmelik kapsamında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesinin 

görevleri arasında yer almaz? 

 

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar tarafından sunulan tarımsal yayım   

       ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması için çalışmalar   

       yapmak,  

b) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara yetki belgesi vermek,   

c)   Kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık  hizmeti veren kişi ve kuruluşların   

       öncelikli çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak,  

d)   Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve  

       kuruluşların bu yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyetlerinin tespiti halinde yönetmelik  

       kapsamında yer alan cezaları vermek. 

 

78- “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarına” uygun olarak danışmanlık 

hizmetlerini sunmalarını sağlamak üzere, yetki belgesine sahip kişi ve kuruluşların 

denetlenmesi ile ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır? 

a) Denetleme; Başkanlık, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından yapılır.  

b) İl/İlçe Müdürlüğünce her altı ayda bir ve yılda en az iki kez olmak üzere  

       denetleme yapılır.  

c) Denetlemeye ilişkin rapor üç suret düzenlenir, raporun bir sureti yetki belgesi  

       sahibi kişi/ kuruluşta, bir sureti denetlemenin yapıldığı kişi/kuruluşun bulunduğu İlçe  
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       Müdürlüğünde diğer sureti ise İl Müdürlüğünde arşivlenir. 

d) İl Müdürlüğünce yapılan denetlemeye ilişkin cezalar İl Genel Meclisince verilir. 

 

79- “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarına göre; Sertifikanın/yetki 

belgesinin geçici olarak alıkonulması cezasını gerektiren tutum ve davranış aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren eylemleri ikinci kez yapmak.  

b) Görevlerini yürütürken mesleki tarafsızlığın korunabilmesi için, mesleki karar ve tavsiye  

       verme özgürlüğünü tehlikeye sokacak kurum, kuruluş ve kişiler ile ilişki kurmamak.  

c) Bu Yönetmelikte belirtilen tarımsal girdilerin alımı ve satışıyla ilgili ticari faaliyet  

       yasağına uymak.  

d) Hizmet sözleşmeleri ile ilgili olarak, Bakanlık düzenlemelerindeki ilke ve kurallara  

       kasten aykırı davranmamak.  

 

 

80-  5488 sayılı Tarım Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi tarım politikalarının  

önceliklerinden değildir? 

a) Kırsal kesimde yaşayan nüfusun azaltılması, 

b) Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması, 

c)   Tarım işletmelerinin alt yapısının geliştirilmesi, 

d)   Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması. 

 

81- 5488 sayılı Tarım Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi tarım politikalarının  

ilkelerindendir? 

a) Uluslararası taahhütlere uyum 

b) Merkezi yönetim 

c) Bireysellik 

d) Gizlilik ve üçüncü kişileri bilgilendirmeme 

 

82- 5488 sayılı Tarım Kanunu’na göre “Tarımsal Üretimin” tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

 

a) Toprak ve su kaynakları ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak yapılan bitkisel,  

        hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimidir.  

b) Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak yapılan  

        bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimidir.  

c) Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak yapılan  

       bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimidir.  

d) Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri,  

       mikroorganizma ve enerji üretimidir. 
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83- 5488 sayılı Tarım Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi tarım politikalarının 

amaçlarından değildir?  

a) Tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi  

b) Kırsal alanda yönetim hizmetlerinin düzenlenmesi  

c) Doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi  

d) Verimliliğin artırılması 

 

84- Başarılı bir çiftçi görüşmesi değişik aşamalardan oluşur. Danışman/yayımcı bu aşamaların 

her birini kademeli olarak uygulayabileceği gibi, çiftçinin durumuna göre herhangi bir 

aşamadan da süreci başlatabilir. Buna göre "Güven oluşturma ve problem tespiti" nden  sonra 

hangi aşama gelmektedir?  

a) Çiftçiye problemleri ve çözüm yolları hakkında bakış açısı kazandırmak 

b) Problemin somutlaştırılması ve nedenlerinin belirlenmesi 

c) Çiftçinin insiyatif geliştirmesi ve davranışlarının harekete geçirilmesi 

d) Çözümlerin kalıcı hale getirilmesi 

 

85- Çiftçi görüşmesinde açık (rahatlatıcı) sorular, çiftçiye kendi gerçek düşüncelerini 

söyleyebileceği ve problemleri üzerinde açıkça konuşabileceği hissini verir. Bu nedenle de 

açık sorular görüşme sırasında çiftçi ile yayımcı/danışman arasında bir güven ortamının 

oluşmasını teşvik ederler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi açık (rahatlatıcı) tip 

sorulardandır?  

a) Buğday yetiştiriciliğinde amonyum sülfat kullanılması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 

b) Köyünüzde buğday yetiştiriciliğinde amonyum sülfat kullanılır değil mi? 

c) Buğday yetiştiriciliğinde dekara ne kadar amonyum sülfat kullanıyorsunuz? 

d) Ama biraz önce buğday yetiştiriciliğinde amonyum sülfat kullandığınızı            

      söylememiş miydiniz? 

86- Aşağıdakilerden hangisi bireysel yayım/danışmanlık metotlarındandır? 

a) Radyo programı 

b) Metot demonstrasyonu 

c) Tarla günü 

d) İşletme ziyareti 

 

87- Elma bahçesinde, Elma iç kurdu zararlısı görülen bir çiftçinin,  bu zararlı ile mücadele 

için tarım danışmanı ile yaptığı çiftçi görüşme modeli aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Teşhis - reçete görüşme modeli 

b) Danışman görüşme modeli 

c) Katılımcı görüşme modeli 

d) Yayımcı görüşme modeli 

 

88- Çiftçi görüşmesinde, geniş anlamıyla aktif dinleme, çiftçi görüşmesinin başarısı için 

danışman/yayımcının sahip olması gereken bir özelliktir. Danışman/yayımcı aktif dinleme 

sırasında çiftçiye şu düşüncelerini mutlaka hissettirmelidir. “Ben senin için buradayım”, “Seni 
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olduğun gibi kabul ediyorum”, “Ben iyi niyetli ve samimiyim”; Danışman/yayımcı aktif 

dinlemeyi başarabilmek için aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermemelidir? 

a) Çok dikkatli susma 

b) Onaylayan reaksiyonlar 

c) Konuşmanın desteklenmesi 

d) İfadelerin yansıtılmaması 

 

89- Kitle yayım metotlarında kullanılan materyaller hazırlanış şekline, kullanıldığı yerlere ve 

etki farklılıklarına göre üç grupta değerlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri 

değildir? 

a) Görüntülü ve sesli yayınlar  

b) Liflet broşür 

c) Basılı yayınlar 

d) İnternet (sanal ortam) yayınları 

 

90- Basılı yayının unsurlarından olan metin; başlık ve görüntü öğelerinin bir açıklamasıdır. 

Esas görevi ilgi çekiciliği sağlamak, bu konudaki tüm bilgileri inanılır ve anlaşılır bir dille 

anlatmak, sonuçta hedef kitleyi harekete geçirmektir. Aynı zamanda eylemi sürekli kılmaktır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi başarılı ve etkili metnin özelliklerinden biri değildir? 

a) Aşırı satıcı olmamak 

b) Akıcı ve ilgi çekici dil kullanmak 

c) Olumsuzluk 

d) İnandırıcılık 

 

 

 

 

91- Kişilerin dikkatini çekerek, onları faaliyete geçirmek, bir konu hakkında onları etkilemek, 

bir fikrin desteklenmesi veya üzerinde daha fazla bilgi sağlanmasını teşvik etmek, bir olayı 

yada düşünceyi vurgulamak amacıyla kullanılan ve üzerinde şekiller ve birkaç basit cümle 

veya sözcük olan kağıt veya karton levhaya ne nedir ? 

a) Liflet-Broşür 

b) Sirküler Mektup 

c) Gazete-Haber Bülteni 

d) Poster-Afiş 

 

92- Yeni geliştirilen ve çiftçi şartlarında denenerek başarılı bulunan bir buğday çeşidine 

çiftçiler ilgi duymaktadır. Çiftçilere bu buğday çeşidinin avantajlarını uygulamalı olarak 

göstermek ve onlardan kullandıkları tohum çeşidini değiştirmelerini sağlamak için yapılacak 

en uygun tarımsal yayım metodu aşağıdakilerden hangisidir?   

a) Televizyon programı 

b) Afiş-Poster 

c) Demonstrasyon 
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d) Çiftçi toplantısı 

 

93- Aşağıdakilerden hangisi metot demonstrasyonu ile sonuç demonstrasyonu arasındaki farkı 

açıklayan bir ifadedir? 

a) Metot demonstrasyonu ile çiftçilere, yeni bir tekniğin, bir pratiğin, bir metodun nasıl   

       olduğu veya nasıl yapılacağı, sonuç demonstrasyonu ise, yeni bir uygulama veya  

       tavsiyenin çiftçilerin yerel şartlarında uygulanabilir olduğunu göstermek  

       ya da eski uygulamaya göre üstün olduğunu kanıtlamak için yapılır.  

b) Metot demonstrasyonu yayımcının rehberliğinde, uygun bir çiftçi tarafından yürütülür.  

       Sonuç demonstrasyonları, konu uzmanları aracılığı ile çiftçilere yeni teknikleri, 

       becerileri tanıtmak ve öğretmek amacıyla yürütülür. 

c) Metot demonstrasyonuna en iyi örnek, sertifikalı tohumluk kullanımın verime etkisini  

       göstermek amacıyla yapılan, sonuç demonstrasyonuna en iyi örnek ise elma ağaçlarında   

       modifiye lider budama nasıl yapılacağını göstermek için yapılır. 

d) Metot demonstrasyonları sadece bir çiftçiyle, sonuç demonstrasyonları bir grup çiftçiyle  

       yapılır.   

 

94- Aşağıdakilerden hangisi sonuç demonstrasyonunun başarılı olması için dikkat edilmesi 

gereken temel unsurlardan biri değildir? 

a) Demonstrasyon dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. 

b) Demonstrasyona bölgedeki kamu üst düzey katılım sağlanmalıdır. 

c) Demonstratör çiftçi, isabetli bir şekilde seçilmelidir. 

d) Demonstrasyon düzenli bir şekilde izlenmelidir. 

 

 

 

 

 

95- Yayım sürecinde hedef kitleden oluşturulan bir gruba, bir veya birden çok işletmede, 

demonstrasyon alanında, araştırma kuruluşlarında yeni üretim materyalleri kullanıldığını 

göstermek ve kapsamlı bilgi vermek amacıyla kullanılan grup yayım metodu aşağıdakilerden 

hangisidir?   

a) Sonuç demonstrasyonu 

b) Metot demonstrasyonu 

c) Tarla günü 

d) Köy toplantısı 

 

96-  Aşağıdakilerden hangisi grup yayım metotları içerisinde yer alır? 

a) Liflet-broşür 

b) Afiş-Poster 

c) Gazete-Haber Bülteni 
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d) Sergi - Teşvik müsabakası 

 

97- Benzer özelliklere sahip belirli sayıdaki kişiden oluşan topluluğa, eş zamanlı yayım 

hizmeti götürmek için hangi tarımsal yayım metotları kullanılmaktadır? 

a) Bireysel yayım metotları 

b) Grup yayım metotları 

c) Kitle yayım metotları 

d) Hiçbiri 

 

98- Aşağıdakilerden hangisi grup yayım metotlarının avantajlarından biri değildir? 

a) Çiftçilerde tutum değişikliği için en ideal metotlardan birisidir. 

b) Hedef gruba mensup birçok kişi ile aynı anda görüşülebilir. 

c) Kişi başına yayım harcamaları en fazladır. 

d) Grubun birbirini etkilemesi sonucu grup normlarının değişmesi mümkün olabilir. 

 

99- Belirli özellikteki kadın çiftçilerin, belirlenen süre zarfında belli bir konuda Bakanlığımız 

birimlerinde eğitilmeleri hangi grup yayım metoduna girer? 

a) Çiftçi Toplantısı 

b) Çiftçi Kursu 

c) Çiftçi Gezileri 

d) Çiftçi (İşletme ) Ziyareti 

  

100- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bir sonuç demonstrasyonu uygulamasıdır? 

I-   Damlama sulama yöntemi nasıl kullanılır  

II-  Herbisit uygulanmasının verime etkisinin gösterilmesi 

III- Pülverizatör ayarlarının nasıl yapıldığı 

IV- Sırta ekim yönteminin gösterilmesi 

a) II 

b) I-III-IV 

c) II-IV 

d) I-III 
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CEVAP ANAHTARI 

1 26 51 76 

2 27 52 77 

3 28 53 78 

4 29 54 79 

5 30 55 80 

6 31 56 81 

7 32 57 82 

8 33 58 83 

9 34 59 84 

10 35 60 85 

11 36 61 86 

12 37 62 87 

13 38 63 88 

14 39 64 89 

15 40 65 90 

16 41 66 91 

17 42 67 92 

18 43 68 93 

19 44 69 94 

20 45 70 95 

21 46 71 96 

22 47 72 97 

23 48 73 98 

24 49 74 99 

25 50 75 100 

 


