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1) Aşağıdakilerden hangisi Bakanlığımızın danışma ve denetleme birimidir? 

a) Personel Genel Müdürlüğü 

b) Yayın Dairesi Başkanlığı 

c) Savunma Sekreterliği 

d) Hukuk Müşavirliği 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Ana Hizmet Birimi değildir?  

a) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü  

b) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

c) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

d) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 

3) Üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler ile ilgili mevzuatın uygulanması hangi genel 

müdürlüğün görev alanına girer? 

a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

b) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

d) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarından değildir? 

a) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 

b) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

c) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı 

d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

 

5) Beden dilinde yüz kaslarının kullanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

a) Beden duruşunu       

b) Mimikleri        

c) Jestleri            

d) Göz teması 

 

6) İletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Sözel mesajlardan daha çok beden dilimizi kullanırız. 

b) Kültür beden dilimizi etkiler. 

c) İnsanlar hissettikleri gibi davranırlar. 

d) İletişimde ilk dakikalar önemlidir. 

 

7) Parmaklar kapalı, yalnızca işaret parmağı açık, avuç içi aşağı dönük şekilde yapılan işaret 

beden dilinde neyi ifade eder?  

a) Öğüt vermeyi 

b) Saldırganlık ve baskıyı 

c) İlgiyi  

d) İtaatkârlığı 
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8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “İletişim”i 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. 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan elemanlardan değildir? 

a) Kaynak 

b) Kanal 

c) Alıcı 

d) Gürültü 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişime engel değildir? 

a) Yargılama 

b) Tuzak soru sorma 

c) Ben dilini kullanma 

d) Analizci dinleme 

 

11) Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? 

a) Empatik iletişim kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymaktır. 

b) Empatik iletişim karşımızdakinin duygularını anlamaktır. 

c) Empatik iletişim karşımızdakine sempatik davranmaktır. 

d) Empatik iletişim karşımızdaki ile birlikte hissetmektir. 

 

12) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki temel öğeler arasında değildir? 

a) İleti  

b) Empati 

c) Geri bildirim 

d) Alıcı 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi mesajın anlaşılır olmasına yardımcı olacak kilit sorulardan değildir? 

a) Mesajımı aktarmak için doğru bir zaman mı? 

b) Mesajımda mantık zinciri nasıl olmalı? 

c) Beni anlaması için mesajın şiddetini arttırmalı mıyım? 

d) Mesajımı doğru anladığını nasıl anlamalıyım? 

 

14) Aşağıdakilerden hangisi bir mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan kanal görevini üstlenemez? 

a) Kaynak kişi 

b) Söz (Konuşma) 

c) Yazı 

d) Resim 
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15) “Yapılan çalışmaya ilişkin girdilerin kullanımı, aktivitelerin düzenliliği, çıktıların zamanında 

elde edilmesi ve çalışmanın tamamlanmasında etkili olan kritik durumlar hakkında bilgi 

toplanması işlemidir” olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a) İzleme  

b) Uygulama 

c) Mevcut Durum Analizi 

d) Tanımlama   

 

16) İzleme yapılması yöneticilere aşağıdakilerden hangisini sağlamaz? 

a) Mevcut durumu analiz etme 

b) Hislerine göre tutum ve davranış değişimi 

c) Hedef belirleme ve karar alma 

d) Hedefler doğrultusunda gelişimi ölçme 

 

17) Çalışmanın etkinliğinin belirlenmesi, hataların düzeltilmesi ve önceki dönemde yapılan 

çalışma sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla yapılan uygulamaya ne ad verilir? 

a) Uygulama 

b) Değerlendirme 

c) Durum Analizi 

d) Problem Analizi 

 

18) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kırsal kesimin değişiminde etkili faktörlerden biri 

değildir? 

a) Ulaşım imkânlarının köylere kadar uzanması 

b) Köylerde kitle iletişim vasıtalarının yaygın kullanımı 

c) Tarımsal teknolojide meydana gelen değişmeler 

d) Köylerde ekonomik faaliyetlerin genelde benzer olması 

 

19) Aşağıdaki sosyal hareketlilik türlerinden hangisi sosyal tabakalar arasındaki yer değişimini 

ifade eder? 

a) Coğrafi hareketlilik 

b) Mesleki hareketlilik 

c) Dikey hareketlilik 

d) Yatay hareketlilik 

 

20) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sloganın özelliklerinden biri değildir? 

a) Sık sık değiştirilmelidir. 

b) Ürünün veya eylemin farklılığını vurgulamalıdır. 

c) Akıcı bir dille yazılmalıdır. 

d) Kazandıracağı yarar ve ödül belirtilmelidir. 

 

21) Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayımda kullanılan basılı yayınlardan biri değildir? 

a) Makaleler 

b) Posterler 

c) Lifletler/Broşürler 

d) SMS (Kısa telefon mesajı) 
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22) Genellikle haberdar olma ve ilgi uyandırma aşamalarında etkili olan, ancak değerlendirme, 

deneme ve kabullenme gibi benimseme sürecinde fazla etkili olmayan yayım metodu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Bireysel Yayım Metodu 

b) Grup Yayım Metodu 

c) Kitlesel Yayım Metodu  

d) Bireysel + Grup Yayım Metotları 

 

23) Aşağıdakilerden hangisi proje ekibinin kontrolünün dışında olup, projenin başarısını etkileyen 

hususlardandır? 

a) Göstergeler 

b) Önkoşullar 

c) Çıktılar 

d) Toplumsal olaylar 

 

24) Aşağıdakilerden hangisi projelerin başarısızlık nedenlerinden değildir? 

a) Kısa vadeli bakış açısı 

b) Risklerin dikkate alınması 

c) Mevcut durumun yetersiz analiz edilmesi 

d) Geçmiş deneyimlerin dikkate alınmaması 

 

25) Aşağıdakilerden hangisi proje döngüsü yönetimi aşamalarından değildir? 

a) Sorun analizi 

b) Finansman 

c) Uygulama 

d) Proje fikrinin analizi 

 

26) Aşağıdakilerden hangisi sunumun sözsüz unsurlarından değildir? 

a) Mimik   

b) Vücut Hareketleri 

c) Kullanılan kelimeler  

d) Tonlama 

 

27) Sunum ve anlatım esnasında, giriş kısmında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru 

değildir? 

a) Verilecek mesajın öneminin açıklanması 

b) Verilecek mesajla ilgili alıntıları kullanarak dikkat çekme 

c) Verilecek mesajla ilgili fıkra anlatma 

d) Verilecek mesajı almaya istekli kılma 

 

28) Etkili bir sunuş için dinleyicinin katılımı çok önemlidir. Aşağıdaki unsurlardan hangisi 

dinleyicinin katılımını teşvik etmekte en az etkiye sahiptir? 

a) Dinleyicilerin oturma düzeni 

b) Dinleyicilere gerektiğinde fikirlerinin sorulması 

c) Göz teması kurma 

d) Sunucunun vereceği mesajın yerine kendisini ön plana çıkarması 
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29) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir sonuç elde edebilmek için uygulanması gereken sunu 

unsurlarından değildir? 

a) Konu 

b) Ulaşım 

c) Bilgi toplama 

d) Hazırlık 

 

30) Aşağıdaki özelliklerden hangisi tarımsal yayım ile ilgili değildir? 

a) Tarımsal yayım hem ekonomik hem de sosyal konularla ilgilenir. 

b) Tarımsal yayım çiftçilerin kendi kendilerine yardım etmelerine yardımcı olur. 

c) Tarımsal yayım çiftçilerin kalkınabilmesi için fiziki alt yapı hizmetleri verir. 

d) Tarımsal yayım gönüllülük esasına dayanan bir eğitim sürecidir. 

 

31) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Tarımsal yayım en kısa tanımı ile çiftçi eğitimidir. 

b) Sosyal konulu projelerde kesin sonuç almak kolaydır. 

c) Tarımsal yayım sosyal bilim dalları arasındadır. 

d) Tarımsal yayım-danışmanlık felsefesi, problemin çözümüne odaklanmaktır. 

 

32) Aşağıdakilerden hangisi bir yayım yaklaşımıdır? 

a) Finansal destekleme yaklaşımları 

b) Katılımcı yaklaşımlar  

c) Yardım amaçlı yaklaşımlar 

d) Pazarlama yaklaşımları 

 

33) Yeniliklerin benimsenmesinde, yeniliğin hangi özelliği doğrudan etkili değildir? 

a) Oransal üstünlük 

b) Değerlerle uyuşması 

c) Yeniliğin kaynağı  

d) Denenebilirlik 

 

34) Yeniliklerin benimsenme sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

a) Duyma, ilgilenme, değerlendirme; deneme, benimseme  

b) Duyma, değerlendirme, ilgilenme, deneme, benimseme 

c) İlgilenme, duyma, değerlendirme, deneme, benimseme 

d) Duyma, değerlendirme, deneme, ilgilenme, benimseme 

 

35) Bir yeniliğin birden fazla çiftçiyi ilgilendirmesi durumunda çiftçilerin yeniliğe ilgisini 

artırmak için en verimli şekilde kullanılabilecek yayım yöntemi hangisidir? 

a) Çiftçi toplantısı düzenlemek. 

b) Kitle iletişim araçları kullanmak. 

c) Bireysel yayım yöntemleri kullanmak. 

d) Bütün yayım yöntemleri de aynı etkidedir. 
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36) Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi yöntemlerinde kullanılan özelliklerden birisi 

değildir? 

a) Bütün uygun şartları, araç ve teknikleri kullanmalı 

b) Sosyal değeri olan çalışmalar için doğacak fırsatlar kullanılmamalı  

c) Bilinenden bilinmeyene doğru gelişmeli 

d) Somut gerçeklerden soyut bilgilere doğru gitmeli 

 

37) Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminde katılımı sağlamada kişisel engellerden değildir? 

a) Gülünç olma korkusu 

b) Zihinsel eksiklik 

c) Ev koşulları  

d) Okulu sevmeme 

 

38) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin özelliklerinden değildir? 

a) Sosyal çevreye karşı duyarsızdırlar. 

b) Kendine olgun bir insan olarak davranılmasını, kişiliğine saygı gösterilmesini bekler. 

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

duymazlar. 

d) Gereksinmeleri ile uyumlu davranışı geliştirirler. 

 

39) Yetişkinin tanımlanmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 

a) Biyolojik yetişkin  

b) Bilimsel yetişkin  

c) Sosyolojik yetişkin  

d) Yasal yetişkin 

 

40) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yetişkin eğitimi için doğrudur? 

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

b) Kendi öğrenim şekillerine kendisi karar vermez. 

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

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

 

41) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

a) Çocukların eğitimi konu merkezlidir. 

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

almak zorundadır. 

c) Yetişkinler eğiticiye bağımlıdırlar ve bu durumdan hoşnutturlar. 

d) Yetişkinlerin seçici filtreleri vardır. Bu filtrelerden geçen bilgileri alırlar. 

 

42) Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir eğitim ortamı oluşturmak için fiziksel alanda yapılacaklar 

ile ilgili anahtar konulardan birisi değildir? 

a) Durağanlık 

b) Rahatlık 

c) Çeşitlilik 

d) Hareketlilik 
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43) Tarım Yayımcısı/Danışmanı Sertifikalarının vize edilmesi ile ilgili aşağıda belirtilen 

şartlardan hangisi doğrudur? 

a) Vize işlemi İl Teknik Komitesi tarafından yapılır. 

b) Sertifikalar 2 yılda bir vize ettirilmek zorundadır. 

c) Vize başvurusu yapan kişi 2 yıllık süre içerisinde en az iki tarımsal eğitime katıldığını 

belgelendirmesi gerekir. 

d) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder. 

 

44) Tarımsal danışmanlık yetki belgesine sahip kişi ve kuruluşlardan danışmanlık faaliyetlerini 

kaç yıl süreyle yürütmedikleri takdirde yetki belgeleri iptal olur? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

45) Tarımsal danışmanlık şirketinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde yönetmeliğe uygun olarak 

verilmiştir? 

a) Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan 

kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere ve ilgili yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişileri 

b) Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan 

kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere ve ilgili yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde yetkilendirilen özel kişileri 

c) Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan 

kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere ve ilgili yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde yetkilendirilen kamu kuruluşlarını 

d) Hiçbiri 

 

46) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelikte,  

aşağıdakilerden hangisi danışmanlık hizmeti sunacak kişi ve kuruluşlar arasında yer 

almamaktadır? 

a) Serbest tarım danışmanı 

b) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları 

c) Danışmanlık dernekleri-vakıfları 

d) Üniversiteler 

 

47) Aşağıdakilerden hangisi tarım yayımcısının/danışmanının görevlerinden değildir? 

a) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve 

hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak 

b) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak 

c) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak 

d) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmamak 
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48) Fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokulu mezunu tarım danışmanı sertifikasına sahip 

olanlardan, en az kaç yıl süreyle danışmanlık hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım 

danışmanı sertifikası verilir? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

49) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda bir tarım danışmanının hizmet 

vereceği azami işletme sayıları ve bu işletmeleri kontrol sıklıkları hangi şıkta yanlış 

verilmiştir? 

a) Büyükbaş Hayvancılık (süt); İşletme Sayısı 40, Kontrol Sıklığı Haftada 1 

b) Arıcılık; İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 24 

c) Bahçe Bitkileri; İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 24 

d) Tarla Ziraatı (kuru); İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 24 

 

50) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve sertifikanın/yetki belgesinin iptali 

cezalarını alanlar; bu yasakların gereklerini cezanın tebliğini müteakip en geç kaç gün 

içerisinde yerine getirirler? 

a) 7 gün  

b) 5 gün  

c) 14 gün    

d) 3 gün 

 

51) Aşağıdakilerden hangisi “Bireysel Yayım Metotlarının” avantajlarından değildir? 

a) Yayım mesajları çiftçi üzerinde daha etkilidir.  

b) Yayımcı ile çiftçi arasında kişisel güven oluşur. 

c) İşletmenin durumu ve çiftçinin imkânları yerinde görülür. 

d) Yayımcının bilgili ve tecrübeli olma mecburiyeti yoktur. 

 

52) Aşağıdakilerden hangisi “hedef kitlenin bireylerinin özelliklerine” göre yapılan bireysel 

yayım metotlarından değildir? 

a) Belirli bir programın önceliklerine göre yapılan bireysel yayım 

b) Çiftçi organizasyonlarının yöneticilerine yönelik yapılan bireysel yayım 

c) Hedef kitlenin diğer çiftçilerine yönelik yapılan bireysel yayım 

d) Önder çiftçilere yönelik yapılan bireysel yayım 

 

53) Çiftçi ile görüşen bir yayımcı-danışmanın arazi miktarını pekiştirmek için sorduğu 

“Anladığım kadarıyla kuru ve sulu arazinizin toplamı 100 dekardı değil mi?” sorusu hangi 

soru tipine örnektir? 

a) Yakalayıcı 

b) Kapalı 

c) Yansıtıcı 

d) Tuzak 
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54) Aşağıdakilerden hangisi bireysel çiftçi görüşme modellerindendir? 

a) Komünikasyon Modeli 

b) Reklam Modeli 

c) Katılımcı Modeli 

d) Afiş Modeli  

 

55) Aşağıdakilerden hangisi bireysel çiftçi görüşmelerindeki başarıyı en aza indirir? 

a) Görüşmenin çiftçinin yanlışları üzerine kurulmuş olması 

b) Görüşmede çiftçiye yardım etmeye yönelik yapıcı bir otorite tutumu 

c) Görüşmede çiftçiye anlaşıldığının hissettirilmesi 

d) Çiftçinin beklentilerine yönelik bir görüşme yapılması 

 

56) Aşağıdakilerden hangisi grup çalışmalarında bir uyum süreci değildir? 

a) Özdeşleşme 

b) Rekabet 

c) İtaat 

d) Benimseme 

 

57) Aşağıdakilerden hangisi moderatörün özelliklerindendir? 

a) Konu uzmanıdır. 

b) Etkili İletişim becerisine sahip değildir. 

c) Üstün dinleme yeteneği ve yüksek enerji seviyesine sahiptir. 

d) Katılımcıları doğruya yönlendirme yeteneğine sahiptir. 

 

58) Aşağıdakilerden hangisi grup çalışma metotlarından değildir? 

a) Beyin fırtınası 

b) Workshop (çalışma toplantısı) 

c) Panel 

d) Liflet hazırlama 

 

59) Aşağıdakilerden hangisi grup çalışmalarındaki uygun sorular için söylenemez? 

a) Katılımı canlı tutar. 

b) Herkes için anlaşılır. 

c) Klasik cevaplara yöneltirler. 

d) Merak uyandırırlar. 

 

60) Aşağıdaki davranışlardan hangisi bir grup çalışmasında uyulması gereken kurallardan 

değildir? 

a) Düşüncelerin organize edilerek ifade edilmesi 

b) Fikirlerin açık bir şekilde ifade edilmesi 

c) Sorulan sorulara açık yanıtlar verilmesi 

d) Bilinen doğrudan şaşılmaması, sonuna kadar diretilmesi 
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61) Moderasyon yaparken aşağıdaki yöntem, özellikle nasıl bir olumsuzluk karşısında kullanılır? 

Övün 

İlgi gösterin  

Noksanlığınızı gösterin 

Açık olun 

a) Agresif katılımcılarla ilgili problemlerde 

b) Lider kişiliklerin sebep olduğu problemlerde 

c) Baskın, her şeyi bilen, uzman katılımcıların yarattığı problemlerde 

d) Pasif ve sessiz katılımcıların, sürece katılımını sağlamak için 

 

62) Moderasyon uygulamasında yapılan çalışmanın sonuçta pratik olarak uygulanabilirliğinin 

denetlenmesi moderasyonun hangi safhasında gerçekleşir? 

a) Çatışma safhası 

b) Ayrılma safhası 

c) Çalışma safhası 

d) Oluşma safhası 

 

63) Aşağıdakilerden hangisi grup yayım metotlarının avantajlarından değildir? 

a) Geri dönüt (yansıma) kitlesel yayım metotlarından daha iyidir. 

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

c) Birey başına düşen yayım harcamaları azalır. 

d) Yayımcının anlattıkları çiftçiler tarafından net anlaşılır.  

 

64) Aşağıdakilerden hangisi grup yayım metotlarından değildir? 

a) Sempozyum 

b) Toplantılar 

c) Demonstrasyon 

d) Panel 

 

65) Aşağıdakilerden hangisi çiftçi kurslarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? 

a) Köylerde düzenlenen kurslar yarım günden az olmamalıdır. 

b) Yatılı kurslar 15 kişiyle açılır ve kişi başı 10 TL yardım yapılır. 

c) Kurs ders saatleri 45 dakika, aralar 15 dakika ve günlük 6-8 saat arasında ders işlenir. 

d) Serbest saatlerde sosyal faaliyetler yapılır. 

 

66) Demonstrasyonlar, grup yayım metodu olarak tarımsal yayım sürecinde fazlaca kullanılan 

önemli ve yararlı bir uygulamadır. Farklı sulama yöntemlerinin verime etkisi aşağıdaki hangi 

demonstrasyon uygulamasına örnektir? 

a) Metot demonstrasyonu 

b) Sebep demonstrasyonu 

c) Sonuç demonstrasyonu 

d) Analiz demonstrasyonu 
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67) Aşağıdakilerden hangisi tarla (işletme) günlerinin en önemli amaçlarından değildir? 

a) Çiftçiye yenilikleri benimsetmek. 

b) Çiftçinin ilgisini çekmek. 

c) Hedef kitlenin kişisel gözlem yapmasını sağlamak. 

d) İşletme elemanlarının tanıtımını yapmak. 

 

68) “Grup yayım metotları içerisinde maliyeti en yüksek metottur. Uygulamada ortaya çıkan 

problemlerin çözümüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenir. Amacı ve detaylı bir programı 

olmalıdır. Grup çok kalabalık tutulmamalıdır. İzleyicilere gösterilecek her değişik uygulama 

durak olarak adlandırılır.”  

 Yukarıda özellikleri anlatılan bu organizasyona ne ad verilir? 

a) Tarla günleri 

b) Çiftçi gezileri 

c) İşletme günleri 

d) Metot gösterisi 

 

69) Geleneksel yayım anlayışında demonstrasyonlar genellikle çiftçilerin arazilerinde kurulur. 

Demonstrasyon kurulacak çiftçiler belirlenirken aşağıdaki özelliklerinden hangisine dikkat 

edilmez? 

a) Gönüllüler seçilmeli 

b) Bağımsız ve dürüst kişiler seçilmeli 

c) Mutlaka kadın çiftçilerden biri seçilmeli 

d) Temsil eden uygun çiftçiler seçilmeli 

 

70) Bir yayım uzmanı grup yayım yöntemlerini uygularken, aşağıdaki unsurlardan hangisini göz 

önüne almaz? 

a) Grup büyüklüğü  

b) Grup tarafından benimsenen bir amaç varlığı  

c) Grup elemanlarının sağlık sorunu 

d) Grubun mümkün olduğunca özgür çalışması  

 

71) Grup çalışmalarında, amaca yönelik etkin çalışmayı sağlayan en uygun grup büyüklüğü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 28-35      

b) 8-15       

c) 3-18      

d) 21-43 

 

72) AB Ülkelerinde tarımsal yayım örgütlenmesi içerisinde yer alan kuruluşlardan genel olarak en 

etkin ve yaygın sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Tarım Bakanlığı 

b) Üretici Birlikleri 

c) Dernekler 

d) Ziraat Odaları 
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73) AB Ülkelerinde tarımsal yayımın finansmanı ile ilgili olarak gelecekte en büyük payı alması 

planlanan sektörler aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Özel sektör - İşletme sahipleri 

b) Özel sektör - Kamu 

c) Kamu - İşletme sahipleri 

d) Bankalar - Özel sektör 

 

74) Aşağıdakilerden hangisi AB Ülkelerinde tarımsal yayım hizmeti veren kuruluşlardan biri 

değildir? 

a) Araştırma Enstitüleri 

b) Danışmanlık Şirketleri 

c) Çiftçi Örgütleri 

d) Serbest Tarım Danışmanları 

 

75) Aşağıdakilerden hangisi motivasyon sürecini oluşturan faktörlerden değildir? 

a) İnsanların davranışını tetikleme 

b) İnsanların beklentilerini azaltma  

c) İnsanların davranışlarını yönlendirme  

d) İnsanların davranışlarını sürdürme 

 

76) Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi gruplandırılmasına dâhil değildir? 

a) Fizyolojik ihtiyaçları 

b) Güvenlik ihtiyaçları 

c) İdeallerini gerçekleştirme ihtiyacı 

d) Hijyen Faktörler 

 

77) Eğitimde motivasyonu etkileyen faktörlerden biri olan eğiticinin niteliği, hangi durumda 

motivasyonu azaltır? 

a) Eğiticinin empatik olması 

b) Eğiticinin didaktik yaklaşımda olması 

c) Eğiticinin hareketli ve coşkulu olması 

d) Eğiticinin sıcak olması 

 

78) Aşağıdakilerden hangisi çatışmaya ilişkin yaklaşımlardan değildir? 

a) Klasik-Geleneksel yaklaşım 

b) Neoklasik-Davranışçı yaklaşım 

c) Pareto-Neroto yaklaşım 

d) Modern-Etkileşimci yaklaşım 

 

79) Çatışma durumları kişiden kişiye değişen göreceli bir nitelik taşır. Aşağıdakilerden hangisi 

bireyin yaşamında görülen çatışma türlerinden değildir? 

a) Yaklaşma-Yaklaşma 

b) Kaçınma-Sarılma 

c) Yaklaşma-Kaçınma 

d) Kaçınma-Kaçınma 
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80) Ben, A tipi stres davranış özellikleri gösteriyorum diyen bir kişide aşağıdakilerden hangisi 

görülür? 

a) İnsanları dinlemeyi sever 

b) Hızlı yemek yer 

c) Yaptığı işten zevk alır 

d) Rahat ve sabırlıdır 

 

81) Tarımsal yayım sürecinde birbirini takip eden aşama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

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

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

c) Görüşme-Uygulama-İzleme-Durum analizi 

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

 

82) Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynaklardan bilgi toplama yollarından biri değildir? 

a) İstatistikler 

b) Anket 

c) Meteorolojik veriler 

d) Haritalar 

 

83) Anket yöntemiyle mevcut durum analizinin aşamaları aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Soruların hazırlanması-Uygulama-Verilerin analizi 

b) Uygulama-Değerlendirme-Soru sorma 

c) Soruların hazırlanması-Değerlendirme-izleme 

d) Uygulama-Sohbet-Değerlendirme 

 

84) Üretimde etkinliğin ve gelirin artırılmasında tarımsal yayımın önemi fazladır. 

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayım sisteminin ana unsurlarından değildir? 

a) Çiftçi 

b) Yayımcı 

c) Kooperatif  

d) Araştırmacı  

 

85) Uygun tarımsal yayım metodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Bilinen en etkili tek metot kullanılırsa benimseme süreci daha olumlu olur. 

b) Yayım programı yürütmek için birkaç metot bir arada kullanılmalıdır. 

c) Kullanılan metotlar birbirine destek olmalıdır. 

d) Kullanılan yöntem(ler) mümkünse görsel materyal ile desteklenmelidir. 

 

86) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir demonstrasyon uygulaması gerçekleştirebilmek için 

yayım uzmanının planlama aşamasında sorması gereken sorular arasındadır? 

a) Bu demonstrasyonun amacı ne olacak? 

b) Neden bu çalışmada en uygun yöntem demonstrasyondur?  

c) Ne zaman gerçekleştirilecek? 

d) Hepsi 
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87) Aşağıdakilerden hangisi, bir tarımsal yayım-danışmanlık program planlamasında limitleri 

kesin belirlenmiş alanlardan değildir?  

a) Araçlar  

b) Finans 

c) Sayı 

d) Zaman 

 

88) Yayım ve danışmanlık programları eğitici programlardır. Teorik değil pratik olmalı ve hizmet 

verdiği kitlenin ihtiyacını karşılamalıdır.  

Aşağıdakilerden hangisinde bu yaklaşıma aykırı bir durum vardır? 

a) Yayım-Danışmanlık programları değişen koşullara uyum sağlayabilmek için esnek olmalıdır. 

b) Program, çiftçilerin sadece acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. 

c) Kırsal kalkınmaya destek sağlamak için iyi planlanmış olmalıdır. 

d) Program, çiftçilerin çeşitlilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için çok yönlü olmalıdır. 

 

89) Hedefe yönelik planlama yapılırken; sınırları belli, uzun dönem program hedeflerini oluşturan 

birçok faaliyetin yapılması sonucu ulaşılabilecek olan amaç aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Genel Amaç 

b) Ortak Amaç 

c) Faaliyet Amacı 

d) Temel Amaç 

 

90) Hedefe yönelik programlamada problem çözmede birçok yöntem vardır. Aşağıdakilerden 

hangisi bu yöntemlerden değildir?  

a) Ağaç Diyagramı 

b) Beyin Fırtınası 

c) Neo Klasik yaklaşım 

d) Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 

 

91) Hedefe yönelik programlamada, grup çalışmalarında kullanılan yöntemlerden birisi de “Altı 

Şapkalı Düşünme Tekniği” yöntemidir. Yapılan bir çalışma ile aspir bitkisinin 

yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Grup çalışması sırasında, aspir bitkisinin avantajları 

hakkında ne düşündükleri öğrenilmek istendiğinde, aşağıdaki şapkalardan hangisinin 

takılması istenmektedir?  

a) Sarı 

b) Beyaz 

c) Siyah 

d) Kırmızı 

 

92) Aşağıdakilerden hangisi Ağaç Diyagramı (Problem Ağacı) oluşturma aşamalarından değildir? 

a) Amacın belirlenmesi  

b) Grubun oluşturulması 

c) Fikirlerin değerlendirilmesi 

d) Çözümlerin üretilmesi  
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93) Hedefe yönelik programlama yapılırken problem ağacı tamamlandıktan sonra amaç (hedef) 

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

amaç ağaçları aşağıdaki ilişkilerden hangisini gösterir? 

a) Sebep-Sonuç 

b) Hedef-Sonuç 

c) Araç-Sonuç 

d) Amaç-Sebep 

 

94) “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 faaliyetinin gönülsüz olması 

b) Bölgede araştırma enstitüsünün olması 

c) Mesajın doğru algılanması 

d) Yayım metotlarının doğru kullanılması 

 

95)  “Hedefe yönelik programlama yapılırken uygun amaçlar belirlendikten sonra bu amaçlara 

ulaşmak için hangi faaliyetlerin yapılması gerektiği planlanır. Faaliyetler, amaçlara ulaşmak 

için yapılacakların özetidir.” 

Aşağıdakilerden hangisi programlama faaliyetlerinin unsurlarından değildir? 

a) Eğitimsel faaliyetler 

b) Gerekli kaynaklar 

c) Zaman çizelgesi 

d) Temel amaç   

 

96) Aşağıdakilerden hangisi yayım/danışmanlık metotlarının seçiminde metotların iyi seçilip 

seçilmediğini belirlemek için kullanılan sorulardandır? 

a) Seçilen metot çiftçilerin isteklerini değiştirmeye uygun mu? 

b) Eğitim faaliyetleri detaylı programlandı mı? 

c) Bütün faaliyetler için yeterli zaman ve kaynak mevcut mu? 

d) Hepsi  

 

97) “İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince 5 yıllık olarak hazırlanan yayım programında 

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

müdürlüğe gönderilir.”  

Aşağıdakilerden hangisi Form A’da bulunan başlıklardan değildir? 

a) İlde tespit edilen çiftçi eğitim-yayım programına esas teşkil eden ihtiyaç, sorun veya hedef 

b) İlde tespit edilen ihtiyacın/sorunun nedenleri 

c) İlde açılacak kursların sayısı 

d) Ulaşılmak istenen genel amaç veya hedefin başlangıç yılı ve bitiş yılı 
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98) “Bakanlık tarafından belirlenen ihtiyaçlar her zaman ilk önceliği alır. Üretimin artırılması 

amacıyla belirlenmiş üretim faaliyetleri 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 ilgisini çekecek konular 

c) Halihazırda yayım/danışmanlık faaliyetleriyle uyumlu konular 

d) Diğer ülkelerde yayım/danışmanlık faaliyetlerinde üzerinde çalışılan konular 

 

99) “Hedefe yönelik program 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) Maliyet, etkinliği karşılamalı 

c) Değerlendirme raporu bakanlığa gönderilmeli 

d) Verilerin analiz yöntemlerini ihtiva etmeli 

 

100) “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) İzleme ve değerlendirme sonuçları 
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A 

1 d   21 d   41 c   61 a   81 d 

2 a   22 c   42 a   62 b   82 b 

3 a   23 d   43 d   63 d   83 a 

4 d   24 b   44 b   64 a   84 c 

5 b   25 a   45 a   65 b   85 a 

6 c   26 c   46 d   66 c   86 d 

7 b   27 c   47 d   67 d   87 a 

8 a   28 d   48 b   68 b   88 b 

9 d   29 b   49 d   69 c   89 a 

10 c   30 c   50 a   70 c   90 c 

11 c   31 b   51 d   71 b   91 a 

12 b   32 b   52 a   72 d   92 d 

13 c   33 c   53 c   73 a   93 c 

14 a   34 a   54 c   74 a   94 a 

15 a   35 a   55 a   75 b   95 d 

16 b   36 b   56 b   76 d   96 d 

17 b   37 c   57 c   77 b   97 c 

18 d   38 a   58 d   78 c   98 d 

19 c   39 b   59 c   79 b   99 c 

20 a   40 d   60 d   80 b   100 b 

 


