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1- 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 

 

2- Alıcı tarafından anlaşılmayan sözlü mesaja ne denir? 

 

a) Tezahürat  

b) Gürültü 

c) Slogan 

d) Diyalog 

 

3- İletişim sürecindeki temel öğelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

 

a) Resimle mesajlar görsel hale getirilerek aktarılır. 

b) İletişimde nesnelerin kullanımı söz konusu olduğunda doğal objeler ve modeller karşımıza   

    çıkar. 

c) Alıcı bir veya birden çok kişi olabilir. 

d) Kaynak tarafından baskın nitelikte verilen mesajlara dayalı süreç çift yönlü  

     iletiĢimdir. 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimdeki engellerden biri değildir? 

 

a) İletişimde açıklık- savunuculuk 

b) Analizci dinleme 

c) Empati 

d) Yargılama 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri etkili iletişimi kolaylaştıran unsurlardandır? 

I- Tuzak soru sorma                            II- İlk izlenim 

III- İletişimde ben dilini kullanma        IV- Yargılama 

 

a) I-II  b) II-III  c) III-IV  d) I-IV 

 

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişim süreci doğru olarak verilmiştir? 

 

 a) Mesaj-kaynak-kanal-geri bildirim-alıcı 

 b) Geri bildirim-kaynak-kanal- mesaj-alıcı 

 c) Kaynak-mesaj-kanal-alıcı –geri bildirim 

 d) Kaynak-kanal-mesaj-alıcı- geri bildirim 
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7- İletişimde mesajın bütününün ya da bir bölümünün alıcıya ulaşıp, alıcının tepkilerinin 

kaynağa dönmesine ne ad verilir? 

 

a) Obje 

b) Kanal 

c) Geri Bildirim 

d) Mesaj 

 

8- Bir sunu birçok unsurdan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir sonuç elde 

edebilmek için uyulması gereken unsurlardandır? 

 

a) Hazırlık  

b) Amaç 

c) Yapılandırma 

d) Hepsi 

 

9- 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 yerine basılı metin kullanılmalıdır. 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi sununun sözel destek unsurları arasında yer almaz? 

 

a) İstatistikler 

b) Öyküler 

c) Slaytlar 

d) Alıntılar 

 

11-Basılı yayınlarda kullanılan başarılı bir görüntü öğesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıĢtır? 

 

a) Basılı yayınlarda görüntü; konunun içeriğine uygun olmalı 

b) Basılı yayınlarda; metinlerde ve resimlerde zemin rengi ile aynı renk kullanılmalı 

c) Basılı yayınlarda; her bir görsel objede tek bir kavram sunulmalı 

d) Basılı yayınlarda görüntü; başlık, metin ve sloganı okutabilmek için merak uyandırmalı 

 

12- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte yer 

alan "Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine 

ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, sertifika sahibi kişiler" 

ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar? 

 

a) Tarım yayımcısı 

b) Serbest Tarım DanıĢmanı 

c) Uzman Tarım yayımcısı 

d) Tarımsal Danışmanlık Şirketi 
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13- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 

hükümlerine göre, aşağıdakilerin hangisi tarımsal danışmanlık hizmeti sunamaz?  

 

a) Sivil toplum örgütleri 

b) Ziraat odaları 

c) Tarımsal danışmanlık şirketleri 

d) Üniversiteler 

 

14- Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatlarında yayım hizmeti görevini 

yürüten ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 

hükümlerine göre sertifikalandırılmış kişilere ne ad verilir? 

 

a) Tarım danışmanı 

b) Tarım yayımcısı 

c)  Serbest tarım danışmanı 

d) Geçici tarım danışmanı 

 

15- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi'nin başkanı kimdir? 

 

a) Tarım Reformu Genel Müdürü 

b) Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin bağlı olduğu MüsteĢar Yardımcısı. 

c) Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yayımdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

d) Bakanlık Yayın Dairesi Başkanı 

 

16- 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 

 

17- 5488 sayılı Tarım Kanunu‟na göre aşağıdakilerden hangisi tarım politikalarının 

önceliklerinden değildir? 

 

a) Kırsal kesimde yaĢayan nüfusun azaltılması 

b) Üretici örgütlenmesinin geliştirilmesi. 

c) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı. 

d) Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek     

    şekilde ortak piyasa düzenlerinin öngördüğü, idarî ve hukukî düzenlemelerin yapılması 

 

18- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 

hükümlerince sertifikaların vize edilmesiyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Tarımsal konularda 3 yıl içerisinde en az 3 eğitime katılmış olmak 

b) Tarım danışmanı sertifikalarının vizeleme işlemi Genel Müdürlükçe yapılır 

c) Tarımsal konularda 2 yıl içerisinde en az 3 eğitime katılmış olmak 

d) Süresi içerisinde vize edilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder 
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19- 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 üretimini, 

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

    hayvansal ve su ürünleri  üretimini, 

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

    bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini, 

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

     mikroorganizma ve enerji üretimini, 

 

20- Yayımcı/Danışman ile çiftçi arasında oldukça yoğun ve doğrudan bir iletişim sağlayan 

yayım metodu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Bireysel yayım metodları 

b) Kitle yayım metodları   

c) Grup yayım metodları 

d) Sirküler mektup 

 

21- Yapılan bir çiftçi görüşmesinden, tarım danışmanı ile çiftçinin bir problemin 

algılanmasında farklı bakış açılarına sahip olduğunu gösteren  aşağıdaki  diyalog, çiftçi 

görüşmesinin hangi aşamada olduğunu gösterir?  

 

Tarım DanıĢmanı: Pamukların sulanmasında yağmurlayan sulama (yağmurlama sulama 

sistemi) faydalı olmaz mı.  

Çiftçi: Biz suyu tarlaya salıyoz, tarla sulanıyo, çok da rahat ediyoz.   

Tarım DanıĢmanı: Böyle çok su veriyoruz topraklarımız çoraklaşıyor, gelecekte pamuk 

yetiştiremeyiz.  

Çiftçi: Begim biz bugünü kurtarak yeter hele.  

Tarım DanıĢmanı: Çok iyi diyon, salma sulamanın başka hangi faydaları var, yağmurlayan 

sulamanın faydası daha çok olmaz mı ne dersin,  bu sulamayı çevre köyde kullananlar ne 

diyo, faydası zararı nasıl ?  

 

a) Problemin somutlaştırılması ve nedenlerinin belirlenmesi 

b) Güven oluĢturma ve problem tespiti 

c) Çiftçiye problemleri ve çözüm yolları hakkında bakış açısı kazandırmak 

d) Çiftçinin insiyatif geliştirmesi ve davranışlarının harekete geçirilmesi 

 

22- Bireysel yayım metodlarını hedef kitlenin özelliğine göre sınıflandırdığımızda, 

aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?  

 

a) Çiftçi organizasyonlarının yöneticilerine yönelik bireysel yayım 

b) Resmi (belli bir programa bağlı) bireysel yayım 

c) Önder çiftçilere yönelik bireysel yayım 

d) Hedef kitlenin diğer üyelerine yönelik bireysel yayım 
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23- Yeni geliştirilmiş olan bir biçerdöverin tanıtımı ve uygulaması için yapılacak olan çiftçi 

görüşmelerinden aşağıdakilerden hangisi hedef kitleden birisidir? 

 

a) Tarım danışmanı 

b) Tarım yayımcısı  

c) Çiftçi organizasyonları yöneticisi 

d) Hedef kitlenin diğer üyeleri  

 

24- Büroda yapılan çiftçi görüşmesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

a) Çiftçiler yayımcının görüşme saatleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar 

b) Çiftçiye imkanlar çerçevesinde oturacak bir yer gösterilmeli, ikramda bulunulmalı. 

c) Yayımcı mümkün olduğunca çözümcü ve diyaloga açık davranmalı, sohbeti mesleki   

    konularla sınırlamalıdır. 

d) Sonradan yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere sohbette söz konusu edilen konular not   

    edilmelidir. 

 

25- Çiftçi şartlarında kurulan deneme ile demonstrasyonu karşılaştırdığımızda aşağıdaki 

ifadelerden hangi ifade doğrudur? 

 

a) Denemeyi araĢtırmacı ve yayımcı birlikte planlar, demonstrasyonu yayımcı planlar.  

b) Deneme yeri problemin yoğunluk kazandığı yere göre seçilir, demonstrasyon yeri bölge   

    ekolojisi ve işletmelerin temsil edilmesi esasına göre seçilir  

c) Deneme daha önce özellikle üretici şartlarında denenmiş üstün özellikli alternatif   

    çözümlerdir, demonstrasyon daha önce araştırma sahalarında denenmiş ümit verici  

    alternatiflerdir. 

d) Deneme üreticilere hitap eder, demonstrasyon araştırmacı ve konu uzmanlarına hitap eder. 

 

26- Aşağıdakilerden hangisi grup yayım metodlarından birisidir? 

 

a) Liflet broşür 

b) Çiftçi (işletme) ziyareti 

c) Afiş 

d) Demonstrasyon 

 

27- Amasya ilinde tarımsal danışmanlık hizmeti veren bir tarım danışmanı tarımsal 

danışmanlık hizmeti verdiği belli sayıdaki çiftçiye, elma yetiştiriciliğinde budamanın nasıl 

yapılacağını uygulamalı olarak göstermiştir. Kullanılan tarımsal yayım metodu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Çiftçi kursu 

b) Çiftçi toplantısı 

c) Metot demonstrasyonu 

d) Sonuç demonstrasyonu 
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28- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Sonuç Demonstrasyonuna örnek konu olarak 

gösterilebilir? 

 

I- Yağmurlama sulama yöntemi nasıl kullanılır  

II- Herbisit uygulanmasının verime etkisinin gösterilmesi 

III – Pulluk tarla ayarının nasıl yapıldığı 

IV- Altınçanak buğday çeşidinin birim alana verim tespiti 

 

a) II 

b) I-III-IV 

c) II-IV 

d) I-III 

 

29- Aşağıdakilerden hangileri tarla günü içeriği (konu) belirlenirken dikkat edilecek 

hususlardandır? 

 

I-Seçilen konular il yayım programının hedeflerine uygun mudur?  

II- Katılımcılar belirlendi mi? 

III- Konuların ve yeniliğin etkisi ne vadede görülecektir? 

IV - Konular çiftçi için güncel ve ilginç midir?  

 

a) I-II-IV  

b) I-III-IV  

c) II-III-IV  

d) I- II-III-IV 

 

30- Aşağıdakilerden hangisi demonstrasyonun amaçlarındandır? 

 

a) Yeni bir çeşidi çiftçi şartlarında denemek 

b) Piyasaya yeni girmiş ve denenmemiş bir çeşidin satışını artırmak 

c) Yeni bir yöntem veya ürünün nasıl kullanılacağını çiftçilere öğretmek 

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

 

31- Tarımsal üretimde, gereğinden fazla ilaç kullanmanın ve ilaç uygulamasında yapılan 

yanlışlıkların çevreye ve insan sağlığına verdiği zarar konusunda hedef kitleyi haberdar eden 

ve ilgi uyandıran tarımsal yayım ve danışmanlık servisinin bir köydeki çiftçiler üzerinde 

tutum ve davranış değişikliği sağlaması için aşağıdaki tarımsal yayım faaliyetlerinden 

hangisi/hangilerini gerçekleştirmesi daha uygun olur? 

 

I - Çiftçi toplantısı düzenlemek 

II- Demonstrasyon kurmak 

III-  Afiş hazırlamak 

IV - Radyo programı hazırlamak 

 

a) III-IV 

b) I-II 

c) I-II-III 

d) IV 
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32- Tarım danışmanı, tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği aynı köyde 20 kişiye  kivi 

yetiştiriciliği konusunda power point sunumu ile köy odasında  teknik bilgi vermiş, çiftçilerin 

kivi yetiştiriciliği konusundaki sorularını cevaplamıştır. Tarım danışmanının yaptığı bu 

toplantının türü aşağıdakilerden hangisidir?  

  

a) Köy toplantısı 

b) Çiftçi toplantısı 

c) Hizmetiçi eğitim toplantısı 

d) Özel ilgi grubu toplantısı 

 

33- Bakanlığımızca yürütülen Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi 

(TAR-GEL) kapsamında köy ve beldelerde mühendis ve veteriner istihdam edilerek tarımsal 

yayım hizmeti verilmektedir. Yaslıca beldesindeki Tar-Gel personeli belli sayıdaki çiftçiye 

aspir yetiştiriciliği konusunda, hizmet binasındaki salonda bir hafta süre ile eğitim vermiştir. 

Bu tarımsal yayım metodu aşağıdakilerden hangisidir?   

 

a) Çiftçi toplantısı 

b) Çiftçi kursu 

c) Gezici köy kursu 

d) Çiftçi (İşletme) ziyareti 

 

34- Sivil toplum örgütleri, tarımsal danışmanlık şirketleri, üretici örgütleri ve serbest tarım 

danışmanları tarafından sunulan tarımsal danışmanlık hizmetleri ve tarımsal yayım ve 

danışmanlık desteği hakkında hedef kitleyi haberdar etmek ve ilgi uyandırmak için aşağıdaki 

yayım metotlarından öncelikli olarak hangisini kullanmalıyız? 

 

a) Bireysel yayım metodları 

b) Grup yayım metodları 

c) Kitle yayım metodları 

d) Hiçbiri 

 

35- Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sloganın özelliklerinden birisidir? 

 

a) Kolay hatırlanabilir olmalı 

b) Uzun ve özgün olmalı 

c)  Kazandıracağı yarar ve ödül belirtilmemeli 

d) Sık sık değiştirilmeli 

 

36- Aşağıdakilerden hangisi kitle yayım araçlarından birisi değildir? 

 

a) Sirküler mektup 

b) Televizyon 

c) Radyo 

d) Telefon görüĢmesi 
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37- İletişimde beden dilinin temel işlevi nedir?  

 

a) Duyguları belli etmeden sözlü ifadelere odaklanılmasını sağlamaktır. 

b) Karşıdaki kişilere karşı her şeyden önce bir üstünlük duygusu oluşturmaktır.  

c) Duyguları yansıtarak sözlü ifadeleri desteklemektir. 
d) Kültürlere göre değişim gösterdiğinden sözlü iletişimde etkili bir işlevi yoktur. 

 

38- Oturma düzeninin iletişimdeki etkisi konusunda aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? 

 

a) Karşılıklı oturmak uzlaşmayı ve birlikte hareket etmeyi zorlaştırır.  

b) İşbirliği sağlamak amacıyla kişiler arasında 90 derecelik açı oluşturacak şekilde  

    yanlamasına oturmaları uygun olur. 

c) Yan yana oturmak güveni ve problemlere karşı ortak yaklaşım birliğini ifade eder 

d) KarĢılıklı oturmak iletiĢimde demokratik oturma düzeni olarak da tanımlanır. 

 

39- Yabancılar veya çok iyi tanımadığımız insanlarla aramıza koyduğumuz mesafe 

aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? 

 

a) Mahrem bölge.  

b) Kişisel bölge 

c) Sosyal bölge   

d) Ortak bölge 

 

40- Gruplarla Çalışma Teknikleri veya Moderasyon‟un kullanılmasıyla, aşağıdaki faydalardan 

hangileri sağlanmış olur?  

 

I- Katılımcıların motivasyonu artar, grup üyeleri bilgi ve tecrübelerini rahatça paylaşabilir, 

daha kolay ve etkili öğrenme olanağı sağlar. 

II- Bilgi akışı ve kalitesi artar, yeni fikirler oluşur, sosyal ve duygusal gelişim için olanak 

sağlar. 

III- Yaratıcılığını ortaya çıkarma ve geliştirme fırsatı sunar, grup başarısı kavramı güçlenir.  

 

a) Yalnız I-II  

b) Yalnız I-III 

c) Yalnız II-III 

d) Hepsi 

 

41-Moderatör için aşağıdaki tanımlamaların hangisi yanlıştır? 

 

a) Moderasyon kurallarının uygulanabilir olduğuna inanan, grup üyesi veya grup üyelerinin  

    yardımcısı olarak kabul edilen kişidir ve moderatör sayısı kadar moderasyon sitili vardır. 

b) Metod seçimi için öneriler yapar, katılımcıları motive eder, en yüksek katılım ve en çok  

     bilginin sunulmasını sağlayarak grubun görevini iyi bir şekilde bitirmesi için çalışır. 

c) Çıkan uyuşmazlıklarda fikir farklılıklarını ortaya koyarak uyuşmazlıkların temel  

     nedenlerini görmeleri ve çözmeleri için çalışır.  

d) Yönetici pozisyonu kullanarak, fikir farklılıklarının oluĢmasını engellemeye ve  

     oluĢacak tartıĢma veya uyuĢmazlıkları kontrol altında tutmaya çalıĢır. 
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42- “Katılım ve işbirliğini hedefleyen soru ve şekillendirme yöntemleri kullanılarak grup 

çalışmalarının desteklenmesi” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?  

 

a) Seminer 

b) Moderasyon 

c) Beyin fırtınası 

d) Workshop (Çalışma Toplantısı) 

 

43- Grup çalışmaları esnasında sürekli konuşan katılımcılar söz konusu olduğunda, Moderatör 

aşağıdaki davranış şekillerinden hangisini yapmamalıdır? 

 

a) Bu tavrının devam etmesi halinde gruptan çıkarılacağını hatırlatır.  

b) İsteklerini özel ve kesin bir tarzda ifade etmesi, hatta yazıya dökmesi istenir. 

c) Diğerlerini de dinlemesi ve diğerlerinin de katkıda bulunmasına izin vermesini ister. 

d) Dinlemek zorunda kalacağı bir görev (sekreterlik gibi)  verilir. 

 

44- Bir moderasyon uygulamasında, grupta katılımsızlık ve pasiflik hüküm sürüyorsa 

moderatörün tavrı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

 

a) Pratik uygulama alıĢtırmalarına baĢlamadan önce, katılımcılara basit görevler  

     vererek aktif çalıĢma davranıĢları göstermeleri sağlanabilir. 

b) Neden böyle pasif oldukları sorularak katılımcıların aktif olmaları sağlanabilir. 

c) Moderasyona uzun bir ara verilebilir. 

d) Katılımı daha fazla olanlara söz verilerek çalışmaya devam edilir.  

 

45- Grup çalışmalarında agresif (saldırgan) tavırlı katılımcılara karşı aşağıdakilerden hangisi 

yapılmaz? 

 

a) Katılımcının verdiği mesajların anlaşıldığı, onun söyledikleri özetlenerek gösterilir. 

b) Katılımcıya söylediklerini örneklemesi istenir. 

c) İlgi gösterildiğini ifade etmek amacıyla konuyu detaylandırması istenir. 

d) DavranıĢının hatalı olduğu diğer katılımcılara da onaylatılarak daha sakin olması  

     istenir. 

 

46- Grup çalışmalarında pasif ve sessiz katılımcılara karşı aşağıdakilerden hangisi 

yapılmamalıdır? 

  

a) Bu kişilerin kendine güvenlerini artırmak amacıyla çay aralarında sohbet edilebilir. 

b) Bu katılımcılar mümkün olduğunca küçük gruplarda görevlendirilebilir. 

c) Grupta bu kişilere özel roller verilebilir. 

d) Bu tavrının grubu olumsuz etkilediği ve daha etkin olması gerektiği hatırlatılmalıdır. 
 

47- Stres belirtileri, sırası ile fiziksel, davranışsal ve psikolojik olarak sınıflandırılır. 

Aşağıdaki belirtilerden hangisi  bu sıralamaya uygun değildir? 

 

a) Terleme-Uykusuzluk-Gerginlik 

b) Nefes darlığı-Uyuma isteği-Geçimsizlik 

c) Yorgunluk-İştahsızlık-Yersiz telaş 

d) AĢırı yeme-Alerji-Yetersizlik duygusu 
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48- Örgütün sağlığı için çatışmanın gerekli olduğunu, ancak çatışma çok yüksek düzeyde ise 

azaltılması, çok düşük düzeyde ise uyarılması gerektiğini savunan çatışma yaklaşımı 

hangisidir? 

 

a) Klasik-Geleneksel Yaklaşım                   

b) Neoklasik-Davranışçı Yaklaşım                    

c) Modern-EtkileĢimci YaklaĢım                  

d) Etkin-İletişimci Yaklaşım 

 

49- Davranışları açısından aynı anda birçok şeyi yapmaya çalışan, sabırsız, dostluk ve zevk 

verici şeyler için zaman ayırmayan, öne geçme çabasıyla zamana karşı sürekli bir yarış içinde 

olan A tipi kişilik özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

a) Yüksek sesle çabuk konuşur ve başkaları konuşurken sıklıkla sözünü keserler 

b) Kolayca düşmanlık duygularına sahip olurlar 

c) İnsanları ve çevreyi kontrol altında tutmak isterler 

d) Kendinden ve baĢkalarından emindirler ve katı kurallara sahip değildirler 

 

50- “Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve 

tarım sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 

mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak.” görevi aşağıdaki Genel 

Müdürlüklerden hangisinin görev alanı içerisine girmektedir? 

 

a) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

c) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

d) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 

51- Üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler ile ilgili mevzuatın uygulanması hangi 

Genel Müdürlüğün görev alanı içerisinde yer almaktadır? 

 

a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

b) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

d) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

 

52- Aşağıdakilerden hangisi Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarından değildir? 

 

a) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 

b) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı 

c) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 

d) Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü 

 

53- “Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak” görevi 

aşağıdaki birimlerden hangisinin görev alanı içerisine girmektedir? 

a) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

b) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı 

c) Hukuk MüĢavirliği 

d) Strateji Geliştirme Başkanlığı 
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54- Yapılan çalışmaya ilişkin girdilerin kullanımı, aktivitelerin düzenliliği, çıktıların 

zamanında elde edilmesi ve çalışmanın tamamlanmasına etkili olan kritik durumlar hakkında 

bilgi toplanması işlemidir” olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisine aittir? 

 

a) Ġzleme   

b) Değerlendirme 

c) Mevcut Durum Analizi 

d) Tanımlama  

 

55- Çalışmanın etkinliğinin belirlenmesi, aynı hataların gelecekteki çalışmalarda 

yapılmamasının sağlanması  ve önceki dönemde yapılan çalışma sonuçlarının karşılaştırılması 

amacıyla yapılan uygulamaya ne ad verilir? 

 

a) İzleme   

b) Değerlendirme 

c) Mevcut durum analizi 

d) Tanımlama   

 

56- Tarımsal yayım sürecinde değerlendirme çalışmalarının amacına ulaşması için, dört 

konunun mutlaka değerlendirme kapsamına alınması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi 

değerlendirme kapsamında değildir? 

 

a) Hedef kitle 

b) Yayım servisi 

c) Çalışmanın yürütüldüğü alandaki genel durum 

d) Ġldeki kamu kuruluĢlarının idari yapısı 

 

57- Toplum, yenilikleri benimseme zamanına göre benimseme gruplarına ayrılır. Yapılan 

çalışmalara göre benimseme grupları aşağıdaki gibidir. 

 

 Yenilikçiler  

 Erken Benimseyenler  

 Erken Çoğunluk  

 Geç Çoğunluk  

 Geri Kalanlar   

 

“Bir üreticimiz, kıt kaynakları nedeniyle yeniliği benimsemeden önce hemen hemen tüm 

şüphelerinin ortadan kalkmasını beklemektedir.” Bu durumda bu üreticimiz yukarıdaki 

benimseme gruplarından hangisinin içerisinde tanımlanabilir?  

 

a) Yenilikçiler 

b) Erken Çoğunluk 

c) Geç Çoğunluk 

d) Geri Kalanlar 
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58- Tarımsal yayım sürecinde Yayımcı/Danışmanın öncelikli olarak çalışacağı ve toplumu 

peşinden sürükleyecek kişilere ihtiyacı vardır. Bu kişiler toplumda önder olarak tanımlanır. 

 

Bir köyde süt inekçiliği konusunda çevresi tarafından bilgili olarak kabul edilen bir çiftçi, süt 

inekçiliği yapmak isteyen diğer üreticileri bu konuda etkileyebilir. Yayımcı /Danışman bu 

çiftçiyi hangi önderlik grubunda değerlendirmelidir? 

 

a) Onay önderliği,  

b) Konu Önderliği, 

c) Fikir Önderliği, 

d) Eylem Önderliği, 

 

59- Yeniliklerin benimsenme süreci, aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıralamada 

verilmiştir? 

 

a) Duyma, değerlendirme, ilgilenme, deneme, benimseme 

b) İlgilenme, duyma, değerlendirme, deneme, benimseme 

c) Duyma, değerlendirme, deneme, ilgilenme, benimseme 

d) Duyma, ilgilenme, değerlendirme, deneme, benimseme  
 

60- …………………………………………………. yetişkinler genelde kendi kendilerine 

öğrenmeyi tercih ederler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden 

hangisinin gelmesi uygun olmaz? 

 

a) Yetişkin kendisini kendi öğrenim hızı ve gidişatına göre ayarlayabildiğinden, 

b) Öğrenim projelerine kendi tarz, yapı ve planlarını uygulayabildiğinden dolayı, 

c) Öğrenim şeklini kolayca değiştirip daha esnek bir hale getirebildikleri için, 

d) Kendi öğrenim Ģekline baĢkası karar verdiği için, 

 

61- Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin özelliklerinden değildir? 

 

a) Faaliyetlerde etkin bir rol almak istemezler. 

b) Yetişkin, benlik kavramı gelişmiş bir insandır ve kendine olgun bir insan olarak  

     davranılmasını, kişiliğine saygı gösterilmesini bekler. 

c) Zamanları değerli olduğundan, sorunlarının çözümüne yönelik olmayan öğrenmelere ilgi  

   duymazlar. 

d) Sosyal statülerine düşkündürler. 

 

62- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Çocukların eğitimi "konu merkezli"dir. 

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

    almak zorundadır. 

c) YetiĢkinler eğiticiye bağımlıdırlar ve bağımlılıktan hoĢnutturlar. 

d) Yetişkinler bilgi almada seçici davranırlar. 
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63- Çocuklar ……………… için, Gençler ………………….için, Yetişkinler 

………………..için öğrenirler. 

Yukarıdaki boşluklar için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 

 

a)      ilgi çekmek - merak ettikleri - ihtiyaç hissettikleri 

b)     merak ettikleri - ilgi çekmek - ihtiyaç hissettikleri  

c)      merak ettikleri - ihtiyaç hissettikleri - ilgi çekmek 

d)     ilgi çekmek - ihtiyaç hissettikleri - merak ettikleri 

 

64- Yetişkin eğitimi olarak tanımlanan Androgojik eğitim yaklaşımında kolaylaştırıcı 

rolündeki eğitici, eğitimlerini belirli ilkelere dayalı olarak yürütmelidir. Aşağıdaki ilkelerden 

hangisi yetişkin eğitiminde yer almamalıdır? 

 

a) En verimli öğrenme, katılımcının öğrenmeye hazır olduğunda gerçekleşir. 

b) Öğrenim, katılımcıların daha önceden bilmedikleri ya da deneyimleri olmayan  

    konular üzerine yapılandırılırsa daha etkili olur. 
c) Katılımcılara gelişimleri ile ilgili geri bildirim verilmelidir. Geri bildirimin etkili olabilmesi    

    için uygulamadan hemen sonra verilmesi, ,olumlu olması, yargılayıcı olmaması gerekir. 

d) Değişik eğitim teknikleri ve yöntemleri kullanılarak öğrenme kolaylaştırılabilir. 

 

65- Yetişkin eğitiminde farklı eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. Düzenlenecek bir yetişkin 

eğitiminde, eğitim yöntemlerinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

 

a) Konudan ziyade yetişkine yönelik olmalı, 

b) Konunun alt bölümleri ne olursa olsun problemin bütünü ile ilgilenmeli, 

c) Yetişkinler aynı yaş dolaylarında olsalar dahi her birini farklı kişiliği ve farklı öğrenim hızı           

     olduğu gerçeğine göre düzenlenmeli, 

d) Öğrenilenlerin “dıĢa verilmemesi” konusu özellikle vurgulanmalıdır. 

 

66- Yetişkinin eğitim programına katılımını engelleyen faktörler; kişisel, ev yaşamı ve dış 

etkenler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin eğitim 

programına katılımını engelleyen kişisel engel arasında yer almaz? 

 

a) Vücut yorgunluğu 

b) Gülünç olma korkusu, 

c) Zihinsel ve fiziksel eksiklikler, 

d) Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu. 

 

67- 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) Risklerin ve baĢarı kriterlerinin dikkate alınmamasını sağlar, 

d) Projenin tasarlanması ve hazırlanmasındaki yetersizliklerin azaltılmasını sağlar. 
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68- Aşağıdakilerden hangisi proje döngüsü yönetimi ilkeleri arasında yer almaz? 

 

a) Proje döngüsünün her aşaması yapılandırılmalı ve bilgiye dayalı bir karar oluşturma    

    sürecine dayalı olmalıdır, 

b) PaydaĢların karar verme mekanizmasına katılımı beklenmemelidir. 

c) Proje tasarımı ve yönetimi, tutarlı ve analitik bir yaklaşım içermelidir. 

d) Yararların sürekli kılınmasını sağlayacak mekanizmalara sahip olmalıdır. 

 

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

yöntemlerinin mantığını şeffaf ve belirgin bir şekilde yapılandırmaya yarayan bir yaklaşımdır. 

Mantıksal çerçeve matrisi, projenin temel yapısını gösteren dört satır ve dört sütundan oluşur. 

 

Mantıksal çerçeve matrisine yazılan bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Birinci sütunda; projenin ulaşacağı en genel hedeflerden aşağı doğru inerek amaç,      

    sonuçlar ve faaliyetler, 

b) İkinci sütunda; ilerlemeyi ve genel başarıyı izlemekte kullanılacak başarı göstergeleri, 

c) Üçüncü sütunda; bu göstergelerin nasıl izleneceği ve nasıl belgelendirileceğini gösteren      

    doğrulama kaynakları, 

d) Dördüncü sütunda; sayısal verileri ile birlikte projenin ulaĢacağı hedefler, 

 

70- Avrupa Birliği Ülkelerinden, Avusturya tarımsal yayım uygulamaları için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

 

a) Avusturya‟da tarımsal yayım, Almanya da olduğu gibi ülkenin federatif yapısına uygun   

    olarak organize edilmiştir. 

b) Ülkenin Genelinde kamu yayım sistemi hâkimdir ve yayımın ülke genelindeki   

    örgütlenmesi buna göre yapılanmıştır. 

c) Avusturya hükümeti tarımsal bir eğitimin yanında, tarımsal pedagojik eğitimlerini   

    tamamlayarak sertifika alan yayımcı/danışmanları desteklemektedir. 

d) Ülkedeki tarımsal yayım tamamen özelleĢtirilmiĢtir ve kamu hiç bir Ģekilde yayıma  

    müdahale etmemektedir. 

 

71- Hollanda tarımsal yayım servisi 1990‟ lı yılların başında özelleştirilmeye başlanmış ve 

DLV olarak yeniden yapılandırılmıştır. Yayım servisinin özelleştirilmesine neden olan bir çok 

problem vardır ( Devlet açısından, Çiftçi açısından ve yayım personeli açısından) 

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda nın yayım servisini özelleştirmesinin gerekçesi olamaz? 

 

a) 1980‟ li yıllarda Avrupa Birliği Ülkelerinde görülen  hızlı özelleĢtirme süreci tarımsal  

    yayımında özelleĢtirilmesini zorunlu hale getirmiĢtir. 

b) Yeni gelişen teknolojilerin çok kompleks yapıda olması, kamu yayım servislerinde  

    hizmetin gerektirdiği uzmanlaşmanın olamaması yayım servisinin özelleştirilmesini  

    zorunlu hale getirmiştir. 

c) Kamu yayım servisi çiftçinin problemlerinde özele inemiyordu, yaptığı tavsiyeler genele   

    yönelikti, bu yüzden kamu yayım servisi etkinliğini kaybetmeye başladığından dolayı  

    özelleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

d) Hollanda da çiftçi sayısındaki azalmaya karşın kamu yayım örgütündeki personel fazlalığı  

    özelleştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. 
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72-Tarımsal Yayım Organizasyonlarının Eyaletler Arasında Farklılık Gösterdiği Almanya‟ da 

Aşağıdakilerden Hangisi Yayım Hizmetlerinde Görev Almaktadır? 

a) Danışmanlık Şirketleri ve Serbest Tarım Danışmanları 

b) Bakanlığa Bağlı Tarımsal Danışmanlık Şirketleri 

c) Ziraat Odaları  

d) Hepsi 
 

73- İnsanların ait oldukları tabakadan (sınıftan) başka bir sosyal tabakaya (sınıfa) geçmelerine 

sosyal hareketlilik denir. Sosyal hareketlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a)  Coğrafi hareketlilik; bir ülkedeki fertlerin bir yerden bir yere göç ederek yaĢadıkları  

     yerleri değiĢtirmelerini ifade eder. 

b) Mesleki hareketlilik; kişilerin mesleklerinden dolayı göç ederek yer değiştirmelerini ifade  

    eder. 

c) Yatay hareketlilik; kişilerin sosyal tabakalaşmadaki yerlerini değiştiren çalışma alanı   

    değişiklikleridir. 

d) Dikey hareketlilik; kişilerin aynı sosyal çevrede kalmak şartı ile yaşadıkları yerleri   

    değiştirmelerini ifade eder. 

 

74- Köyde çiftçilik yapan bir üretici şehre göç ederek ticaret yapmaya başlarsa hangi tür 

sosyal hareketlilik gerçekleşmiş olur? 

a) Mesleki hareketlilik- Coğrafi hareketlilik 

b) Coğrafi hareketlilik- Dikey hareketlilik 

c) Mesleki Hareketlilik- Yatay hareketlilik 

d) Yatay hareketlilik- Dikey hareketlilik. 

 

75-  Aşağıdakilerden hangisi motivasyon kavramının temelini oluşturan faktörlerden değildir? 

 

a) İnsan davranışlarını tetikleme 

b) İnsan davranışını yönlendirme 

c) İnsan davranışını sürdürme 

d) DavranıĢı sonlandırma 

 

76- Güdüler bir kez ortaya çıkıp doyuruldukları zaman tamamen ortadan kalkmazlar, bir süre 

sonra yeniden ortaya çıkarlar. Buna, güdülerin döngüsel olma özelliği denir. Aşağıdakilerden 

hangisinde güdü döngüsü doğru sıralamada verilmiştir? 

 

a) Gereksinme- Uyarılma- DavranıĢ- Doyum 

b) Uyarılma- Davranış- Doyum- Gereksinme 

c) Doyum- Gereksinme- Uyarılma- Davranış 

d) Uyarılma- Davranış- Gereksinme- Doyum 
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77- Motivasyon konusunu ilk inceleyen yönetim uzmanlarının başında Abraham H. Maslow 

gelmektedir. Maslow yaptığı bir çalışmada insan ihtiyaçlarını birbirini takip eden beş 

kademede tanımlamıştır. Bu tanım Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak bilinir. 

Aşağıdakilerin hangisinde Maslow  un ihtiyaçlar hiyerarşisi doğru sıralamada verilmiştir? 

 

a) Güvenlik ihtiyacı- Fizyolojik ihtiyaçlar- Sevgi ve aidiyet ihtiyacı- Saygı görme ihtiyacı-   

     İdeallerini ve yeteneklerini geliştirme ihtiyacı. 

b) Fizyolojik ihtiyaçlar- Güvenlik ihtiyacı- Sevgi ve aidiyet ihtiyacı- Saygı görme   

    ihtiyacı- Ġdeallerini ve yeteneklerini geliĢtirme ihtiyacı. 

c) İdeallerini ve yeteneklerini geliştirme ihtiyacı- Güvenlik ihtiyacı- Sevgi ve aidiyet ihtiyacı-  

    Saygı görme ihtiyacı- Fizyolojik ihtiyaçlar. 

d) Fizyolojik ihtiyaçlar- Güvenlik ihtiyacı- Saygı görme ihtiyacı- İdeallerini ve yeteneklerini  

     geliştirme ihtiyacı- Sevgi ve aidiyet ihtiyacı 

 

78- Bireysel yayım metotlarının, çiftçileri tek tek ele alması nedeniyle, onları ikna etmede, 

onlara bilgi beceri ve yeni davranışlar kazandırmada diğer yayım metotlarına göre bariz 

üstünlüğü vardır.  

Aşağıdakilerden hangisi bireysel yayım metotlarının kitle ve grup yayım metotlarına göre 

avantajlarından değildir? 

 

a) Bireysel yayım uygulamalarında, Yayımcı/Danışmanın çiftçinin durumuna göre çözüm   

    önerileri geliştirmesi mümkündür. 

b) Bireysel yayım uygulamalarında, Yayımcı/Danışman işletmenin durumunu ve çiftçi  

    şartlarını yerinde görebilir. 

c) Bireysel yayım uygulamalarında, üreticiler uygulama becerisi kazanır. 

d) Bireysel yayım uygulamalarında, yayımcı bir seferde birden fazla çiftçi ile    

    görüĢebileceği için maliyeti diğer yayım metotlarına göre daha düĢüktür. 

 

79- Bireysel yayım metotları nerede ne şekilde yapılırsa yapılsın hepsinde uygulanan teknik, 

çiftçi görüşmeleridir. Bu görüşmeler işlevlerine göre genellikle yüz yüze sözlü olarak yapılsa 

da bazen yazılı bezende sadece sözlü olarak yapılabilir. Bireysel yayım ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

a) Bireysel yayımda kullanılan teknolojik araçlardan biriside telefondur. UlaĢım   

    imkanlarının kısıtlı olduğu ve acil müdahale gerektiren durumlarda yayımcı – çiftçi   

    arasında telefonla bilgi alıĢ veriĢi gerçekleĢebilir. 

b) Bireysel yayımda kullanılan kişisel mektuplarda gereken bilgiler çiftçiye verildikten sonra    

     mektup okunduğunda sorulabilecek muhtemel soruların cevaplarına yer verilmez. 

c) Yayımcının internet sitesinde yapacağı genel duyurular internet üzerinden yapılan bireysel   

     yayım olarak değerlendirilebilir. 

d) Bireysel yayımda kullanılan işletme ziyaretlerinin çiftçi işletmesinde ailesinden ayrı ve   

     yalnızken yapılması (Ailesinin yanında doğru cevapları alamayacağımızdan)  bir  

     zorunluluktur. 

 

 

 

 

 

 

 



A 02 Aralık 2012 TYDS Soru ve Cevaplar 

80- Bireysel yayım metotlarının uygulanması sırasında hedef kitlenin özelliklerine göre  

verilecek ve alınacak bilgilerin nitelikleri değişkenlik gösterir. Yayımcı/Danışman, bölgesine 

yönelik hazırlayacağı bir yayım programı için, yayım metotlarını ve içeriklerini belirleyeceği 

çiftçi görüşmeleri yapmak istiyor.  

Bu görüşmeleri öncelikli olarak kimlerle yapmalıdır?  

 

a) Çiftçi organizasyonunun yöneticileri  

b) Önder çiftçiler  

c) Köy ihtiyar heyeti 

d) Hedef grubun diğer üyeleri 

 

81- Tarımsal yayım süreci, çiftçinin problemlerini ve bu problemler arasındaki ilişkileri 

anlaması, problemleri çözebilecek bilgi ve yetenekleri kazanması için yayımcının çiftçileri 

motive ettiği bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç birbirini izleyen ve tamamlayan 

aşamalardan oluşur. Tarımsal yayım sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

 

a)  Durum analizi -Uygulama- İzleme ve değerlendirme -Yayım programının hazırlanması 

b) Yayım programının hazırlanması- Durum analizi- İzleme ve değerlendirme- Uygulama 

c) Durum analizi - Yayım programının hazırlanması – Uygulama - Ġzleme ve  

    Değerlendirme 

d) İzleme ve değerlendirme- Yayım programının hazırlanması- Uygulama- Durum analizi  

 

82- Farklı veri toplama yöntemleri kullanılarak elde edilen verilerin yorumlanması ile, 

çalışılacak konu ile ilgili sosyo-ekonomik yapının ortaya konması, sorunların ve muhtemel 

çözüm yollarının belirlenmesi için yapılan araştırma  çalışmalarına monografi denilmektedir. 

Yapılan çalışmanın özelliğine ve çalışma konularının sayısı ve kapsamına göre monografiler 

gruplandırılabilir.  

Bu tanıma göre hazırlayacağımız tarımsal yayım programı için köyün bütün yönlerinin ele 

alındığı monografi türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Aile monografisi 

b) Özel amaçlı monografi 

c) Köy monografisi 

d) Hiçbiri 

 

83- Çalıştığı bir köye yönelik yayım programı hazırlayacak bir Yayımcı/Danışman, durum 

analizi sırasında çalışma alanına yönelik „Köyde Tarımsal Üretim ve Gelirin OluĢumu‟ 

konusunda bilgi toplamayı planlamaktadır. Bilgi toplayacağı alanla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

 

a) Yayımcı/DanıĢman veri toplayacağı bu alanla ilgili „ Nüfus, yerleĢim, göç hareketleri,    

    pazara ve idari merkeze uzaklık‟ gibi konuları araĢtırmalı. 

b) Üretim faktörleri ile ilgili „ Arazi, iklim, su, tohum gübreler, iş gücü vb.‟ gibi konuları      

    araştırmalı. 

c) Organizasyon koşulları ile ilgili „ Kooperatifleşme, hizmet kurumları ve eğitim kurumları‟     

    gibi konuları araştırmalı 

d) Ekonomik faktörlerle ilgili „ Ulaşım, depolama, işleme ve pazarlama, kredi sistemleri,   

    fiyatlar, sübvansiyonlar, vergiler vb.‟ gibi konuları araştırmalı. 
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84- Yayımcı/Danışmanın çalışma programı niteliğindeki yayım programının her yıl 

hazırlanması gerekmektedir. Bu hazırlık sırasında bazı konuların yayım programından 

çıkartılması gerekebilir. Çiftçiye götürülecek önerilerin bir sonraki yıl için hazırlanacak yayım 

programından çıkartılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

a) Çiftçilerin kabul etmedikleri ve mevcut durumda da kabul etmesi mümkün olmayan   

    tavsiyeler  hazırlanmakta olan, yayım programından çıkartılır. 

b) Önerilen tekniğin yeterli sayıda çiftçi tarafından kabul görmüş olan konular, hazırlanmakta      

     olan  yayım  programından çıkartılır. 

c) Çiftçiler tarafından benimsenmesi için farklı yayım metotları gerektiren konular    

    hazırlanmakta olan yayım programından çıkartılır. 

d) Çiftçilere yapılan tavsiyeler, önemini kaybettiği zaman hazırlanmakta olan yayım   

    programından çıkartılır. 

 

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

konulardan hangisine yer vermemelidir? 

 

a) AraĢtırma kuruluĢlarınca deneme safhasında olan konular. 

b) Daha önceden programda yer alan fakat tamamlanmayan konular. 

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

d) Bölge için tavsiye edilen yeni konular. 

 

86- Yayımcı/ Danışman, yayım programında belirlediği hedefleri gerçekleştirebilmek için 

yayım metotlarını planlar ve yayım programının kapağı niteliğindeki FORM-A‟ ların son 

sütununa yazar. Çiftçide davranışsal bir değişimi hedefleyen yayım metotlarının 

belirlenmesinde, çiftçinin benimseme sürecindeki konumu temel kriterdir.  

Aşağıdaki sıralamaların hangisinde, çiftçinin benimseme sürecinin aşamaları doğru 

sıralamada verilmiştir?  

 

a) Deneme-ilgi duyma-değerlendirme-haberdar olma- kabul etme 

b) Haberdar olma-değerlendirme-Ġlgi duyma-Deneme- Kabul etme 

c) İlgi Duyma- deneme-kabul etme-değerlendirme-haberdar omla 

d) Kabul etme- haberdar olma-değerlendirme- ilgi duyma-denemek  

 

87- Yayımcı /Danışman yayım programı hazırlarken, çiftçinin benimseme sürecindeki 

konumuna göre yayım faaliyetlerini planlar. Buna göre yeniliği deneme aşamasında olan bir 

çiftçiye, hazırlanacak bir yayım programında  hangi faaliyet planlanır? 

 

a) Tarla Günleri 

b) Çiftçi Toplantıları 

c) Radyo Formları 

d) Çiftçi Ziyaretleri 
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88- Yayım programı oluşturma çalışmaları sırasında, problemin nedenlerini belirlemek için 

problem ağaçları oluşturulur. Bu çalışmalarda bizi rahatsız eden problem ekrana yazılır. Bu 

probleme çünkü ifadesi sorularak aşağıya doğru problemin nedenleri, ………..olduğundan 

dolayı ifadesi yöneltilerek yukarı doğru problemin ortaya çıkarttığı sonuçlar elde edilir.   

Bu açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi „SÜT SIĞIRCILIĞINDA  

KABA VE KESĠF YEM ĠHTĠYACI KARġILANAMIYOR‟ Problemini ortaya çıkartan 

nedenlerden biri olamaz? 

 

a) Yem bitkileri üretimi az 

b) Hayvanlarda bakım ve besleme yetersiz 

c) Meralar yetersiz 

d) Silajlık mısır üretim alanları yetersiz 

 

89- Yayım programı oluşturma çalışmaları sırasında problemin nedenlerini belirlemek için 

problem ağaçları oluşturulur. Bu çalışmalarda bizi rahatsız eden problem en üste yazılır. Bu 

probleme çünkü ifadesi sorularak aşağıya doğru problemin nedenleri, ………..olduğundan 

dolayı ifadesi yöneltilerek problemin ortaya çıkarttığı sonuçlar elde edilir.  

Bu açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi „DOMATES ÜRETĠMĠNDE 

DEKARA VERĠM DÜġÜK‟ Problemini ortaya çıkartan nedenlerden biri olamaz? 

 

a) Domates üreten çiftçilerin geliri düĢük 

b) Domates üretilen alanlarda yeterli sulama yapılamıyor 

c) Domates üretilen alanlarda hastalıklar çok yaygın 

d) Domates üretilen alanlarda verimli çeşitler kullanılmıyor 

 

90- Yayım programı oluşturma çalışmaları sırasında problemin nedenlerini belirlemek için 

problem ağaçları oluşturulur. Bu çalışmalarda bizi rahatsız eden problem en üste yazılır. Bu 

probleme çünkü ifadesi sorularak aşağıya doğru problemin nedenleri, ………..olduğundan 

dolayı ifadesi yöneltilerek yukarı doğru  problemin ortaya çıkarttığı sonuçlar elde edilir.  

Bu açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi „ARILARDA BESLENME 

YETERSĠZ‟ Probleminin ortaya çıkarttığı sonuçlardan birisi olabilir? 

 

a) Flora Yetersiz 

b) Kovan baĢına bal verimi düĢük 

c) Arı ırkı yöreye uygun değildir. 

d) Arı hastalık ve zararlıları ile mücadele yetersiz. 

 

91- Tarımsal yayım programlarının uygulama başarısı için faaliyetlerin planlanması sırasında, 

Yayımcı/Danışman hedef kitlesini oluşturan çiftçileri belli özelliklerine göre gruplandırır.  Bu 

çalışmalar sırasında aşağıdaki niteliklerden hangisine göre yapılacak gruplandırma tarımsal 

yayım açısından yanlış olur?  

 

a) Akrabalık iliĢkilerine göre gruplandırma 

b) Cinsiyetlere göre gruplandırma 

c) Yaş gruplarına göre gruplandırma 

d) Ekolojik bölgelere göre gruplandırma 
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92- Tarımsal yayım programının uygulama başarısı için programı hazırlayan 

Yayımcı/Danışmanın program içeriğini doğru belirlemesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden 

hangisi Yayımcı/ Danışmanın yayım programının içeriğini belirlenmesinde kullanacağı 

kriterlerdendir? 

 

a) Çevre Bakımından Güvenilirlik ve Sürdürülebilirlik 

b) Toplumsal Kabuller 

c) Teknik Uygulanabilirlik 

d) Hepsi 
 

93- Tarımsal yayım programlarının oluşturulmasında hareket noktamız olan bölgedeki olası 

problemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

a) Problemler çözümsüzdür. 

b) Hızlı hareket etmeyi ve düşünmeyi gerektirir. 

c) En iyi çözüme ulaşmak, en iyi bulgu ve bilgi ile mümkün olur. 

d) Problemi çözmek, işbirliği ve ekiple çalışma tekniklerinden yoğun olarak yararlanmayı  

     gerektirir. 

 

94-  Hazırlanacak bir yayım programında, faaliyet amaçları gerçekleştirilerek genel amaçlar, 

genel amaçlar da gerçekleştirilerek  yayım programının temel amacına ulaşılır. 

Aşağıdakilerden hangisi „ ĠLĠMĠZDE YEM BĠTKĠLERĠ ÜRETĠMĠ YETERSĠZ‟ 

sorununa yönelik geliştirilebilecek ve yayım programları formlarından birisi olan FORM-A 

lara yazılacak bir genel amaca örnek gösterilebilir? 

 

a) 500 dekar Macar fiği ekilmesini sağlamak. 

b) 500 dekar Macar fiği ve 500 dekar yonca ekilmesini sağlamak. 

c) 5 ton yonca ve 5 ton korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirmek. 

d) Ġlimizde 5 yıllık süre sonuna kadar 500 dekar yonca ve 400 dekar silajlık mısır  

     ekilmesini sağlamak. 

 

95- Hazırlanacak bir yayım programında öncelikli olarak aşağıdaki konulardan hangisine yer 

verilmelidir? 

 

a) Yayımcı/Danışmanın özel ilgi alanındaki konular 

b)  Bölgedeki zengin çiftçilerin istediği konular 

c) AraĢtırma kuruluĢları tarafından bölgeye tavsiye edilen yeni konular 

d) Bölgedeki fakir çiftçilerin istediği konular. 

 

96- Yayım programının hazırlık süreçlerinden en önemlisi durum analizi çalışmasıdır. 

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi durum analizi sırasında yapılacak bir faaliyet değildir? 

 

a) Yayım programlarının amaçlarının belirlenmesi. 

b) Verilerin toplanması. 

c) Verilerin analiz edilmesi. 

d) Sorunların ve potansiyelin belirlenmesi. 
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97- Yayım formlarından olan demonstrasyon formları (FORM-1)  kurulacak demonstrasyonla 

ilgileri bilgileri içermelidir. FORM-1 de demonstrasyonun konusu, amacı, özelliği, dağıtılacak 

yayın ve kullanılacak yayım aracı ile ilgili bilgiler yer alır.  

FORM-1 de demonstrasyonun amacı yazılırken aşağıdaki bilgilerden hangisinin yazılmasına 

gerek yoktur? 

 

a) Hedef kitlenin özelliklerinin belirtilmesi gereklidir. 

b) Problemi ortaya çıkartan nedenlerin belirtilmesi gereklidir. 

c) Problemin neyi çözeceğinin belirtilmesi gereklidir. 

d) Yayım programının temel ve genel hedefinin belirtilmesi gereklidir. 

 

98- Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayımın amaçlarından değildir? 

 

a) Çiftçileri harekete geçmeleri konusunda motive etmek. 

b) Doğru tercihler yapabilmeleri konusunda yardımcı olmak. 

c) Çiftçiye gelecekte karĢılaĢacağı problemleri yayımcının yardımı ile çözebilmesi, doğru  

    kararlar verebilmesi için gerekli yetenekleri kazandırmak. 

d) Çiftçinin mevcut bilgilerini gerçekçi bir şekilde düzenlemesine ve yapılandırmasına   

     ve/veya onun yeni bilgi ve yetenekler kazanmasına yardımcı olmak. 

 

99-Aşağıdakilerden hangisi yayımcının sahip olması gereken özelliklerden değildir? 

 

a) Öğreteceği konuları gayet iyi bilmelidir. 

b) Bilgiyi hedef kitleye aktarabilmelidir. 

c) Hedef kitleyi her yönüyle çok iyi tanımalıdır. 

d) Yayımcı yukarıdaki özelliklerle birlikte iletiĢim konularında da kendini yetiĢtirmiĢ  

     olmamalıdır. 

 

100-“Çiftçi pasiftir” yaklaşımı hangi tarımsal yayım yaklaşımının prensiplerindendir? 

 

a) Ürün geliştirme ve üretim yaklaşımı. 

b) Entegre tarımsal kalkınma programları yaklaşımı. 

c) Entegre kırsal kalkınma programları yaklaşımı. 

d) Geleneksel tarımsal yayım yaklaĢımı. 

 

 

 

DOĞRU CEVAPLAR; CEVAP ġIKLARINDA KOYU OLARAK 

ĠġARETLENMĠġTĠR. 

 

ÖRNEK :  

100-“Çiftçi pasiftir” yaklaşımı hangi tarımsal yayım yaklaşımının prensiplerindendir? 

a) Ürün geliştirme ve üretim yaklaşımı. 

b) Entegre tarımsal kalkınma programları yaklaşımı. 

c) Entegre kırsal kalkınma programları yaklaşımı. 

d) Geleneksel tarımsal yayım yaklaĢımı. 

 

 


