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1)  Hangi yayım yönteminde çiftçi başına maliyet en azdır? 
 

a) Kitlesel yayım yöntemleri  
b) Bireysel yayım yöntemleri 
c) Grup yayım yöntemleri 
d) Danışmanlık yöntemi 

 
 
2) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yayım yöntem ve araçları etki 
derinliği (yoğunluğu) açısından yüksek olandan az olana doğru 
sıralanmıştır? 
 

a) TV-Billboard- Grup tartışması- Çiftçi ziyareti 
b) Grup tartışması- Çiftçi ziyareti-TV- Billboard 
c) TV- Grup tartışması- Billboard- Çiftçi ziyareti 
d) Çiftçi ziyareti-Grup tartışması-Billboard-TV   

        
                    
3) Aşağıdaki hangi seçenek, yayım yöntem ve tekniklerinin örtüşmesine 
örnek olarak verilebilir? 
 

a) Televizyon programında metod demonstrasyonunu göstermek 
b) Web sayfasına broşürleri koymak 
c) Konferansın sonunda broşür dağıtmak   
d) Broşürlerde resim ve yazıya beraber yer vermek 

 
 
4) Gruplarla çalışma tekniklerinden biri olan beyin fırtınasında ideal grup 
büyüklüğü nedir? 
 

a) 6–12 arası 
b) 50 kişi 
c) 3–5 arası 
d) 100 kişiyi geçmemeli 
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5) Grup çalışmalarında kullanılan kart yazma tekniğinde, aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi doğru değildir? 
 

a) Kartlar toplandığında beraberce okunarak yazılanlar açıklığa 
kavuşturulmalı 

b) Karta yazılanlar kolayca okunabilmeli. 
c) Her katılımcı bütün seçenekleri kendisine verilen karta yazmalı  
d) Kolaylaştırıcı konuyla ilgili olmayan kartları dışarıda bırakabilir 

 
 
6) Tutumların değiştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en kolay 
gerçekleşebilir? 
 

a) Afiş 
b) Broşür 
c) Çiftçi ziyareti 
d) Grup tartışması  

 
 
7) Bir köyde çiftçilerle birlikte yayım programını oluştururken aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi doğru bir yolda olduğumuzu gösterir. 
 

a) Çiftçinin programa katılması süreci çıkmaza sokar. 
b) Yeni ürünleri programda öncelikle ele almalıyız. 
c) Programlamada çiftçinin ağırlıklı olarak problem gördüğü konular 

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

 
 
8) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir problem ağacında “kuzu verimi 
düşük” probleminin nedenlerinden değildir? 
 

a) Verimi yüksek ırklar kullanılmıyor  
b) Besleme yetersiz 
c) Kuzudan elde edilen gelir düşük  
d) Ölü doğum oranı yüksek 
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9) Aşağıda belirtilen Tarım Yayımcısı/Danışmanı Sertifikalarının vize 
edilmesi ile ilgili şartlardan hangisi yanlıştır? 
 

a) Vize işlemi İl Teknik Komitesi tarafından yapılır. 
b) Sertifikalar 3 yılda bir vize ettirilmek zorundadır. 
c) Vize başvurusu yapan kişi 3 yıllık süre içerisinde en az iki tarımsal 

eğitime katıldığını belgelendirmesi gerekir. 
d) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder 

 
 
10) “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair 
Yönetmelikte” belirtilen “Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle 
tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan 
kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, yetki belgesi sahibi 
kişilerdir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar? 
 

a) Tarım Yayımcısı 
b) Serbest Tarım Danışmanı 
c) Uzman Tarım yayımcısı 
d) Tarımsal Danışmanlık Şirketi  

 
 
11) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Bakanlığın hangi 
birimleri içerisinde yer alır? 
 

a) Ana hizmet birimleri  
b) Teşkilatlanma birimleri 
c) Denetim ve danışma birimleri 
d) Yardımcı hizmet birimleri 

 
 
12) Gıda ve yem konularında her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak 
hangi genel müdürlüğün görevidir? 
 

a) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) 
b) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) 
c) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
d) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) 
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13) Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak, üretimini 
artırmak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama 
projeleri yapmak ve yaptırmak hangi genel müdürlüğün görevlerindendir? 
 

a) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) 
b) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) 
c) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
d) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) 

 
 
14) “Tarımsal Yayım; çiftçinin, problemlerini çözmesine yardım etme 
süreci” olarak tanımlanmak suretiyle bu sürecin merkezine aşağıdakilerden 
hangisi yerleştirilmiştir? 
 

a) Bitki ve Hayvan Sağlığı 
b) Toprak ve Çevre Koruma 
c) İnsan  
d) Üretim Kaynakları 

 
 
15) Aşağıdakilerden hangisi bir yayım yaklaşımı değildir? 
 

a) Ürün geliştirme ve üretim yaklaşımı 
b) Katılımcı yaklaşımlar  
c) Yardım amaçlı yaklaşımlar 
d) Geleneksel tarımsal yayım yaklaşımı 

 
 
16) AB Ülkelerinde tarımsal yayım örgütlenmesi içerisinde yer alan 
kuruluşlardan en etkin ve en yaygın sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden 
hangisidir?     
 

a) Tarım Bakanlığı 
b) Üretici birlikleri 
c) Kooperatifler 
d) Ziraat Odaları 
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17) Aşağıdakilerden hangisi " Yetişkinlerin kendi kendilerine öğrenmeyi 
tercih ettiklerini gösteren önemli nedenlerden" değildir? 
 

a) Yetişkin kendisini kendi öğrenim hızı ve gidişatına göre ayarlar. 
b) Öğrenim projelerine, kendi tarz, yapı ve planlarını uygulayabilir. 
c) Öğrenim şeklini kolayca değiştirip daha esnek bir hale getirebilir. 
d) Yetişkinlerin öğrenim şekline eğitici karar verir.  

 
 
18) Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı bulunuz. 
 

a) Çocukların eğitimi "konu merkezli" dir. 
b) Yetişkinler birçok deneyime sahiptirler. Bu nedenle eğitici onların 

deneyimlerini dikkate almak zorundadır. 
c) Yetişkinler öğretmene bağımlıdırlar ve bağımlılıktan hoşnutturlar. 
d) Yetişkinlerin seçici filtreleri vardır. Bu filtrelerden geçen bilgileri 

alırlar. 
 
 
19) Alıcı tarafından anlaşılmayan mesaja …..…..adı verilir. 
Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken en uygun seçenek 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Gürültü  
b) Kodlama  
c) Kendine geri iletim  
d) İletişim kazası 

 
 
20) Büroda yapılan bireysel yayım metodu için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
 

a) Yayımcı mümkün olduğunca çözümcü ve diyaloga açık davranmalı, 
sohbeti mesleki konularla sınırlamalıdır.  

b) Çiftçiler, yayımcının görüşme saatleri hakkında bilgi sahibi 
olmalıdırlar. 

c) Çiftçiye oturacak bir yer gösterilmeli, içecek ikram edilmelidir. 
d) Sonradan yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere sohbette söz 

konusu edilen konular not edilmelidir. 
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21) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sonuç demonstrasyonuna örnek 
konu olarak gösterilebilir? 
I- Damla sulama yöntemlerinin verime etkisi 
II- Yabancı ot ilacı uygulanmasının verime etkisinin ne olduğu 
III – Biçerdöver tabla ayarının nasıl yapıldığı 
IV- Elma ağaçlarında modifiye lider budama yapılması 
 

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

 
 
22) Aşağıdakilerden hangileri tarla günlerinde dikkat edilecek 
hususlardandır? 
I- Seçilen konuyla ilgili kurulan bir demonstrasyon var mı? 
I1- Konular belirlenirken çiftçilerle görüşüldü mü? 
II1- Konuların ve yeniliğin etkisi ne vadede görülecektir? 
IV - Tarla gününde hangi konu ya da yenilik üzerinde durulacaktır? 
 

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

 
 
23) Bir yeniliğin çiftçilerce değerlendirme aşamasında hangi yayım yöntem 
ve araçları daha etkilidir? 
 

a) Televizyon 
b) Grup tartışmaları 
c) Bireysel ziyaret 
d) Çiftçinin büroda ziyareti 

 
 
 
 
 



A 

 7 

24) 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 

 
 
25) Sakin, sessiz, planlı, programlı kişilik yapısı aşağıdakilerden hangi 
kişilik tipine girer? 
 

a) B Tipi kişilik 
b) A Tipi kişilik 
c) C Tipi kişilik 
d) Hepsi 
 
 

26) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel stres belirtileri arasında yer almaz? 
 

a) Sigara Kullanma  
b) Sindirim Bozukluğu 
c) Terleme 
d) Tansiyon Yükselmesi 

 
 
27) Aşağıdakilerden hangisi moderasyonda kullanılan uygun soruların 
özelliklerinden değildir? 
 

a) Dikkat uyandırırlar 
b) Açık sorulardır 
c) Cevap için merak uyandırırlar 
d) Öğretmen sorularıdır 
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28) Moderatörlerin moderasyon sırasında aşağıdakilerden hangisini 
yapmamaları gerekir? 
 

a) Grup çalışması için ideal ortamı yaratırlar. 
b) Katılımcıları motive ederler. 
c) Uyuşmazlıkların çözümüne yardım ederler. 
d) Zıt fikirler arasında hakem rolü üslenirler.  

 
 
 
29) “Problemlerin belirlenmesinin, yayım amaçlarının ortaya konmasının, 
yayım mesajlarının içeriklerinin belirlenmesinin ve bunlara uygun yayım 
metotlarının seçilmesi için vazgeçilmez bir araçtır.” Bu tanımlama 
aşağıdakilerden hangisine aittir? 
 

a) İzleme ve Değerlendirme 
b) Durum Analizi 
c) Demonstrasyon 
d) Motivasyon 

 
 
30) “Problem ağacında aşağıdan yukarı doğru ilişkiler sonuçları, yukarıdan 
aşağıya doğru ilişkiler nedenleri ifade etmektedir.” Nedenlerin etkilerinden 
oluşan sonuçların doğruluğunu kontrol için hangi ifade kullanılır? 
 

a) Ama 
b) Çünkü  
c) Olduğundan 
d) İçin 

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

a) Neden, o problemin kendisidir  
b) Neden, problemden farklıdır 
c) Neden, problemden bağımsızdır 
d) Neden, problem ilişkisi önemsizdir 
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32) Yayım programlarındaki safhaların sıralaması aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
 

a) Amaç, Analiz, Planlanma, İzleme ve Değerlendirme 
b) Analiz, Amaç, Değerlendirme ve İzleme, Planlanma  
c) Analiz, Amaç, Planlanma, İzleme ve Değerlendirme 
d) Amaç, Analiz, Planlanma, Değerlendirme ve İzleme 

 
 
33) “Bir yıl veya daha uzun süre boyunca aynı amaç üzerine yönelmiş 
faaliyetlerin, planlanmış olarak birbirini izlemesine,” ne ad verilir? 
 

a) Program 
b) Proje 
c) Moderasyon 
d) Problem 

 
 
34) Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayım çalışmalarının izleme ve 
değerlendirilmesi sürecindeki dört önemli fonksiyondan biri değildir? 
 

a) Programın kontrolünü sağlar. 
b) Program hazırlığı sırasında yol gösterir. 
c) Üst kademe yöneticilerine yol gösterir. 
d) Tarımsal araştırmalara yol gösterir.     

 
 
35) Çalışmanın etkinliğinin belirlenmesi, hataların düzeltilmesi ve önceki 
dönemde yapılan çalışma sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla uygulanan 
analize ne ad verilir? 
 

a) İzleme 
b) Değerlendirme 
c) Durum Analizi 
d) Problem Analizi 
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36) Aşağıdakilerden hangisi Proje Döngüsü Yönetiminin aşamalarından biri 
değildir? 
 

a) Proje Fikrinin Belirlenmesi 
b) Ön Değerlendirme 
c) Finansman 
d) Motivasyon 

 
 
37) “Bir yenilik getirmek üzere belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe 
çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli 
amaçlara ulaşılmasını sağlayacak faaliyetler topluluğudur.” Şeklinde 
tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Program 
b) Plan 
c) Proje  
d) Tarımsal Danışmanlık 

 
 
38) Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade 
ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüne ne denir? 
 

a) Risk 
b) Problem 
c) Analiz 
d) Değerlendirme 

 
 
39) Aşağıdakilerden hangisi sunumun sözsüz unsurlarından değildir? 
 

a) Mimik   
b) Vücut Hareketleri 
c) Konuşma Taktiği  
d) Tonlama 

 
 
 
 



A 

 11 

40) Etkili bir sunuş için aşağıdakilerden hangisi en büyük paya sahiptir? 
 

a) Tarz 
b) Hazırlık  
c) Amaç 
d) İçerik 

 
 
41) Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin diğer üyelerine yönelik bireysel 
yayım metodunun amaçlarından değildir? 
 

a) Yayım metotlarının ve içeriklerinin belirlenmesinde gereksinim 
duyulan bilgileri temin etmek 

b) Yayım aktivitelerine olan reaksiyonları belirlemek 
c) Çiftçilere başkalarının yanında açamayacakları konularda soru 

sormalarına fırsat vermek 
d) Daha zor ve kapsamlı bilgileri aktarmak 

 
 
42) Aşağıdakilerden hangisi AB Ülkelerinde tarımsal yayım hizmeti veren 
kuruluşlardan biri değildir? 
 

a) Araştırma Enstitüleri 
b) Danışmanlık Şirketleri 
c) Çiftçi Örgütleri 
d) Serbest Tarım Danışmanları 

 
 
43) Bir işin nasıl yapılacağını, yeni bir yöntem veya ürünün nasıl 
kullanılacağını çiftçilere öğretmek amacıyla kullanılan yayım metodu 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Tarla günü 
b) Metot demonstrasyonu 
c) Sonuç demonstrasyonu 
d) Çiftçi görüşmeleri 
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44) Aşağıdakilerden hangisi kurulacak olan demonstrasyonda dikkat 
edilmesi gerekli unsurlardan değildir? 
 

a) Demonstrasyonu dikkatli bir şekilde planlanması 
b) Demonstrasyonda tavsiye edilen yeniliğin, yerel şartlara uygun olup 

olmadığının araştırılması 
c) Yapılacak demonstrasyonun ilgili kişilerle planlanması 
d) Demonstrasyonun rastgele metoduna göre izlenmesi 

 
 
 
45) "İletişimde mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç, yöntem ve 
tekniktir." İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar? 
 

a) Obje 
b) Kanal 
c) Mesaj 
d) Araç 
 

 
46) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim içerisinde yer almaz? 
 

a) Sesin Tonu 
b) Jestler ve Hareketler 
c) Yüz İfadesi 
d) Bakışlar 

 
 
47) Üreticilerin genelini ilgilendiren bir konuda bilgilendirme yapmak için 
seçilecek en avantajlı yayım aracı hangisidir? 
 

a) Demonstrasyonlar 
b) Tarla Günleri 
c) Liflet-broşür 
d) Çiftçi Kursları 

 
 
 



A 

 13 

48) Aşağıdaki sıralamaların hangisinde "Güdü Döngüsü" doğru bir şekilde 
sıralanmıştır? 
 

a) Gereksinme- Doyum- Uyarılma- Davranış 
b) Gereksinme- Uyarılma- Doyum- Davranış 
c) Gereksinme- Davranış- Uyarılma- Doyum 
d) Gereksinme- Uyarılma- Davranış- Doyum 

 
 
49) 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 kurmak 
d) Aktivitelere dinleyicileri katmak 

 
 
50) Amaçların analizinde, problem ağacındaki ifadeler amaç ağacında nasıl 
ifade edilir? 
 

a) Negatif 
b) Pozitif 
c) Soru şeklinde 
d) Kapalı uçlu 

 
 
51) Bir yeniliğin uygunluğu neye göre belirlenmez? 
 

a) Teknik uygulanabilirliğe 
b) Ekonomik uygulanabilirliğe 
c) Çevre bakımından güvenilirliğe ve sürdürülebilirliğe 
d) Yerel yönetim ve nüfuzlu kişilerin görüşlerine 
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52) Problem ağacının hazırlığı aşamasında tüm tarafların (çıkar ortaklarının) 
katılımının sağlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? 
 

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

b) Problemlerin değişik bakış açılarıyla analiz edilmesini sağlar. 
c) Programın uygulanması aşamasında çalışanların motivasyonunu 

sağlar. 
d) Tarafların kaynaşmasını sağlar. 

 
 
53) Aşağıdakilerden hangisi çatışma türlerinden değildir?  
 

a) Yatay çatışma  
b) Dikey çatışma 
c) Çapraz çatışma 
d) Açık çatışma 

 
 
54) Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminde eğiticinin bilgisi kadar 
önemlidir? 
 

a) Yetişkinin mesleği 
b) Yetişkinin aile yapısı 
c) Yetişkinin deneyimleri 
d) Yetişkinin ekonomik durumu 

 
 
55) Aşağıdaki ifadelerden hangisi "bireysel yayım metodunun" 
özelliklerinden değildir? 
 

a) Bireysel yayım metodu bireysel problemlerin çözümü için uygundur 
b) Bireysel yayım metodu doğrudan doğruya bireye veya ailesine 

yönelik yapılır  
c) Bireysel yayım metodunda yayımcı tek başına, köy kahvesinde 

üreticilerin sorunlarına çözüm arar 
d) Bireysel yayım işletmeye özgüdür 
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56) Aşağıdakilerden hangisi yayımcının üreticiye soru sorarken dikkat 
etmesi gereken noktalardan biri değildir? 
 

a) Yayımcı sık sık kullanacağı tuzak sorularla çiftçinin gerçek 
düşüncesini öğrenmeye çalışmalıdır. 

b) Yayımcı soru sorarken sorduğu soruların üreticiyi düşünmeye sevk 
edecek sorular olmasına özen göstermelidir. 

c) Yayımcı görüşme sırasında kendi doğruları için tartışan değil, daha 
çok, soru soran davranış sergilemelidir. 

d) Yayımcının soracağı bilgilendirme soruları, çiftçinin yaşam 
koşullarının aydınlatılmasına hizmet etmelidir.  

 
 
57) Aşağıdakilerden hangisi grup yayım/danışmanlık metoduna örnek 
değildir? 
 

a) Demonstrasyonlar 
b) Yarışmalar 
c) Büro görüşmeleri 
d) Kampanyalar 

 
 
58) Aşağıdakilerden hangisi grup çalışmalarını etkileyen faktörlerden 
değildir? 
 

a) Psikolojik faktörler 
b) Liderlik 
c) Planlama kararları 
d) Fiziki ortam 

 
 
59) Aşağıdakilerden hangisi grupla çalışmanın yararlarındandır?    
 

a) Daha kolay ve daha etkili öğrenme olanağı sağlar 
b) Sosyal ve duygusal gelişim için olanak sağlar 
c) Yaratıcılığını ortaya çıkarma ve geliştirme fırsatı sunar 
d) Hepsi 
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60) Empatik dinlemeyle karşımızdakine iletmek istemediğimiz mesaj nedir? 
  

a) Duygularını anlıyorum 
b) Şimdi senin olayları nasıl gördüğünü anlıyorum 
c) Seninle ilgileniyorum ve senin için endişeleniyorum 
d) Seni değiştirmeyi düşünüyorum 

 
 
61) Aşağıdaki birimlerden hangisi köy yönetimi organları ve kadrosundan 
değildir? 
 

a) Köyün muhtarı 
b) İhtiyar meclisi 
c) Jandarma 
d) Hiçbiri 
 

 
62) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir powerpoint sunusunda olmamalıdır? 
 

a) Anlamı bozmaması için, kelimeler satır sonlarında bölünmemelidir. 
b) Font büyüklüğü dikkatli seçilmelidir. 
c) Cümlelerin iyi anlaşılması için uzun olmasına dikkat edilmelidir. 
d) Vurgulanması istenen noktalar için italik, alt çizgili,  farklı renk, 

kalın harf kullanılmalıdır. 
 
 
63) Aşağıdakilerden hangisi durum analizinde bilgi toplama yöntemlerinden 
biri değildir? 
 

a) İkincil kaynaklar 
b) Monografi 
c) Gözlem yapma 
d) Direkt ölçümler 
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64) Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayımın ilgi alanı değildir? 
 

a) Üretim tekniğine ilişkin konular  
b) Tarımsal işletmeciliğe ilişkin konular  
c) Tarım hukukuna ilişkin konular  
d) Tarımsal pazarlamaya ilişkin konular 

 
 
65) Aşağıdakilerden hangisi bir tarımsal yayım ve danışmanlık programının 
uzun dönemdeki hedefi olamaz? 
 

a) Kırsal alanda sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi 
b) Kırsal alanlarda gelişmiş ülkeler düzeyinde bir sivil toplum ruhunun 

oluşturulması 
c) Birim alandan alınan verimin yükseltilmesi 
d) Kırsal alanda çevre koşullarının iyileştirilmesi 

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

a) Tarımsal yatırımlara öncelik verdiğinden yararlı bir programdır. 
b) Programda değerlendirme hatası yapıldığından gerçek performans 

ortaya çıkamaz. 
c) Gereksinmeler doğru bir şekilde belirlenmediğinden programa 

katılım istenilen düzeyde olmaz. 
d) Program, uzman kişilerce yürütülürse halkın katılım ve desteği 

sağlanabilir. 
 
 
67) Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayım programı hazırlarken uygun 
içerik seçiminde dikkate alınması gereken konulardandır? 
 

a) Teknik uygulanabilirlik 
b) Ekonomik uygulanabilirlik 
c) Toplumsal kabuller 
d) Hepsi 

 
 



A 

 18 

68) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin öğrenmesinde yol göstermenin ya 
da yardımın bilim ve sanatı" anlamına gelmektedir? 
 

a) Pedagojı 
b) Androgoji 
c) Deontoloji 
d) Antropoloji 

 
 
69) Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminde öğrenmeye istekli kişileri 
bir araya getirme imkanı bulunmadığında başvurulan bir yöntemdir? 
 

a) Grupsal yöntemler 
b) Kitlesel yöntemler 
c) Bireysel yöntemler 
d) Hiçbiri 

 
 
70) "Yetişkin Eğitiminde'' eğitmen hangi hususlara dikkat etmelidir? 
 

a) Öğrenme ortamı gerçeğe ne kadar yakın olursa, öğrenme de o kadar 
etkili olur. 

b) Katılımcıları motive edecek bir ortam yaratılmalıdır. 
c) Öğrenim, katılımcıların daha önceden bildikleri ya da deneyimleri 

üzerine yapılırsa daha etkili olur. 
d) Hepsi 

 
 
71) Aşağıdakilerden hangisi bakanlığımız “Ana Hizmet Birimi” değildir? 
 

a) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü  
b) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
c) Yayın Dairesi Başkanlığı  
d) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

 
 
 
 
 



A 

 19 

72) Aşağıdakilerden hangisi Tarımsal Destekleme araçlarından değildir? 
 

a) Doğrudan Gelir Desteği 
b) Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri 
c) Kırsal Kalkınma Destekleri 
d) Tematik Proje Destekleri 

  
 
73) Tarım Sigortaları Kanununun amacı nedir? 
 

a) Üreticilerin doğal afetlerden kaynaklanan zararlarının tazminine 
yönelik sigortaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının 
belirlenmesi 

b) Doğal afetlerin önlenmesi 
c) Devlet bütçesine ek gelir imkânlarının araştırılması 
d) Tarımsal üretiminin veriminin artırılması 

 
 
74) Aşağıdakilerden hangisi, AB ülkelerinde faaliyet gösteren tarımsal 
yayım sistemlerinden biri değildir? 
 

a) Kamu yayım servisleri 
b) Çiftçi örgütleri 
c) AR-GE kuruluşları 
d) Tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları 

 
 
75) Aşağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel farklılıklardan dolayı oluşan 
hareketliliklerden değildir? 
 

a) Coğrafi hareketlilik 
b) Mesleki hareketlilik 
c) Mevsimsel hareketlilik 
d) Yatay hareketlilik 
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76)  İletişim sürecini başlatan öge aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Kanal 
b) Gönderici 
c) Alıcı 
d) Geri besleme 

 
 
77) Aşağıdakilerden hangisi çift yönlü iletişime örnek olarak gösterilebilir? 
 

a) Çiftçi mektupları 
b) Yayım elemanı ve çiftçi arasında ki bilgi alışverişi 
c) SMS mesajları 
d) Broşür ve afiş 

 
 
78) “Aynı veya benzer problemlere sahip sınırlı sayıda çiftçiden oluşan 
gruplara yönelik yayım çalışmalarına” ne ad verilir? 
 

a) Bireysel Yayım / Danışmanlık Metotları 
b) Grup Yayım / Danışmanlık Metotları 
c) Kitlesel Yayım / Danışmanlık Metotları 
d) Hepsi 

 
 
79) Aşağıdakilerden hangisi "çiftçi şartlarında kurulan denemelerin" 
özelliklerinden değildir? 
 

a) Araştırma sonunda yayıma geçiş adımıdır. 
b) Teknik ve ekonomik sonuçları belli olan uygun çözüm önerisidir. 
c) Genelde, araştırmacı ve konu uzmanlarına hitap eder. 
d) Yeni bir teknolojinin denenmesi söz konusu olduğu için elde edilen 

sonuç bir yeniliktir. 
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80) Çiftçi gezisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

a) Çiftçi gezileri planlanırken, katılımcıların ihtiyaçları ve bu konuda ki 
bilgi birikimleri dikkate alınmalıdır. 

b) Gezi grubu, aynı bölgeden ve aynı üretim konusunda faaliyet 
gösteren çiftçilerden oluşturulmalıdır. 

c) Gezi sırasında sadece çiftçilerin olayları izlemeleri sağlanmalı yayım 
uzmanlarınca açıklama yapılmamalıdır. 

d) Gezi sonunda çiftçilerle birlikte bir değerlendirme yapılmalıdır. 
 
 
81)  Grup çalışmaları esnasında katılımcıların yorgun olması durumunda 
Moderatör aşağıdaki davranış şekillerinden hangisi / hangilerini 
yapmamalıdır? 
 

a) Yeterli bir ara vermeli 
b) Grubu fiziksel aktiviteye yönlendirmeli 
c) Teorik kısmın en kısa sürede biteceğini ifade ederek konu anlatımına 

devam etmeli 
d) Konu dışı neşeli bir şeyler anlatmalı 

  
 
82) “Temel Fiziki ve Demografik Veriler”, “Tarımsal Üretim ve Gelirin 
Oluşumu” ile “Tarımsal Üretimin Kullanım Alanları” ile ilgili bilgiler 
tarımsal yayım açısından durum analizi yapılması gereken veya bilgi 
toplama alanlardan hangisine aittir?  
 

a) Çalışma alanına ilişkin veriler 
b) Toplumsal yapının dinamikleri 
c) Yayım organizasyonu 
d) Tamamlayıcı hizmet ve kurumlar  
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83) Aşağıdakilerden hangisi, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dairyönetmelik hükümleri çerçevesinde, tarımsal 
danışmanlık hizmetlerini sunabilecek kişi ve kuruluşlardan biri değildir? 
 

a) Tarımsal girdi üretimi yapan firmalar 
b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları 
c) Tarımsal danışmanlık şirketleri 
d) Serbest tarım danışmanları 
 

84) Aşağıda verilen mevcut durumlar söz konusu olduğunda, “Tarımsal 
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair 
Yönetmenlik’ine” göre aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? 
 

• Tarımsal işletme sahiplerinin ve sözleşme yapılan kuruluşların 
tarımsal danışmanlık faaliyetleri ile ilgili işlerine karşı kayıtsız ve 
ilgisiz kalmak.  

• Bakanlıkça yayımlanan, genelge, yönerge ve teknik talimat 
hükümlerine aykırı olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde 
bulunmak. 

• Çalıştırdığı tarım danışmanlarının, mesleğin vakar ve onuru ile 
bağdaşmayan işler yapmasına neden olmak veya bilerek izin vermek 
veya bu eyleme göz yummak.  

 
a) Uyarma  
b) Sertifikanın / Yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması 
c) Kınama  
d) Sertifikanın / Yetki Belgesinin İptali 

 
 
85)  Aşağıdakilerden hangisi, basılı yayınların sınırlılıklarından biridir? 
 

a) Tüm çiftçiler tarafından okunabilir ve yararlanılabilinir 
b) Basılı yayın içinde yer alan bilgiler tüm çiftçilere yarar sağlar 
c) Basılı yayınlar uzun süre kullanılabilir 
d) İlgililerin eline geçmediği taktirde yarar sağlamazlar  
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86) Aşağıdakilerden hangisi, kitle yayım vasıtalarında kullanılan etkili ve 
başarılı bir metnin özelliklerinden biri değildir?  
 

a) Basitlik 
b) İnandırıcılık 
c) Bilimsel bir dil kullanmak 
d) İlginçlik 

 
 
87) Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin unsurlarından biri değildir?  
 

a) Jestler 
b) Mekan kullanımı 
c) Bakışlar 
d) Ses tonu 

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

a) Mahrem alan 
b) Kişisel alan 
c) Sosyal alan 
d) Ortak alan 

 
 
89) Şekildeki kişinin gözlüğü kullanma tarzına bakarak hakkında ne sonuç 
çıkarabilirsiniz? 
 

a) Olumsuz tavır sergileyen 
b) Vakit kazanmaya çalışan  
c) Vurdumduymaz 
d) Sinirli, kavgacı 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

   



A 

 24 

90) Aşağıdakilerden hangisi, yayım programı hazırlamada çiftçilerin eğitim 
ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen amaçlara ulaşmak için kullanılacak 
metotların seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir? 
 

a) Hiçbir yayım metodu bir diğerinden daha iyi ve üstün değildir, 
duruma en uygun metot seçilmelidir 

b) Programı uygulamak üzere imkanlar ölçüsünde mümkün olduğunca 
farklı yayım metotları kullanılmalıdır, kullanılacak yayım metotları 
aynı hedefe yönelmeli ve metotlar birbirini desteklemelidir 

c) Mümkün olan her durumda görüntülü yayım araçları kullanılmalı ve 
konuyla ilgili basılı materyal dağıtılmalıdır 

d) Hepsi 
 
 
91) Aşağıdakilerden hangisi, yapılan çalışmanın kapsamına göre izleme 
faaliyetlerini yapacak kişi/kuruluşlardan değildir?  
 

a) Doğrudan yayım servisi 
b) Hedef kitle (çiftçiler) 
c) Dışarıdan görevliler 
d) Müfettişler 

 
 
92) Aşağıdakilerden hangisi, Frederick A. Herzberg’in “Çift Faktör Teorisi 
veya Motivasyon-Hijyen Teorisi” kapsamında vurguladığı ve motivasyonu 
belirleyen hijyen faktörlerden biri değildir? 
 

a) Yetki ve sorumluluk sahibi olma  
b) Çalışma koşulları 
c) İşletme politikası ve yönetimi 
d) Ücret düzeyi 

 
 
93) Aşağıdakilerden hangisi, çiftçi görüşme modellerinden biri değildir?  
 

a) Teşhis – Reçete Modeli 
b) Danışman Görüşme Modeli 
c) Katılımcı Görüşme Modeli 
d) Analiz Görüşme Modeli  
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94) “Toplumsal gruplarda belli kararlar uygulanmadan önce onayı alınması 
gereken kişi ya da kişilere müracaat edilir.” Bu tanımda belirtilen kişiler 
aşağıdakilerden hangi gruba girer? 
 

a) Konu önderi 
b) Eylem önderi 
c) Onay önderi 
d) Fikir önderi 

 
 
95) Aşağıdakilerden hangisi geri beslemeyi daha iyi gerçekleştirebilmek 
için kullanılamaz? 
 

a) Kesin ifadeler kullanmak. 
b) Karşı taraf üzerinde baskı kurmamak. 
c) Duyguları direkt ifade etmek. 
d) Mesajları ben formunda kullanmak. 

 
 
96) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

a) Yetişkinler gelecekte bir gün kendilerine faydası dokunacağı için 
öğrenmezler. 

b) Yetişkinler eğitim faaliyetlerine gönüllü olarak katılırlar. 
c) Yetişkinlerin eğitimi konu merkezlidir. 
d) Yetişkinlerin eğitiminde yetişkinlerin deneyimi önemlidir. 

 
 
97) Aşağıdakilerden hangisi önder çiftçilerin özelliklerinden değildir? 
 

a) Kitle iletişim araçlarından daha fazla yararlanmaları. 
b) Sosyal statüleri daha yüksektir. 
c) Geleneksel toplumlarda yenilikçi olarak kabul edilirler. 
d) Sosyal faaliyetlere katılımları yüksektir. 
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98) Aşağıdakilerden hangisi yenilikleri en son benimseyenlerin (geri 
kalanlar) özelliklerindendir? 
 

a) Fikir liderliği vasfına sahiptirler. 
b) Bulundukları ortamlarda iletişim ağlarından yararlanırlar. 
c) Kararlarında geleneksel değerlere önem vermezler. 
d) Bu grup, yayımcılara ve yeniliklere şüphe ile bakarlar. 

 
 
99) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği hangi kanun/KHK kapsamında 
verilmektedir? 
 

a) 5488 sayılı kanun 
b) 4081 sayılı kanun 
c) 2090 sayılı kanun 
d) 441 sayılı KHK 

 
 
100) Tarımsal üretici birlikleri hangi kanun/KHK kapsamında 
kurulmaktadır? 
 

a) 5488 sayılı kanun 
b) 5200 sayılı kanun 
c) 1163 sayılı kanun 
d) 441 sayılı KHK 
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