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KIRSAL	KALKINMA	DERSİ	ONLİNE		
ARA	SINAV	SORULARI	

	
1. Ülkenin	ekonomik	toplumsal	ve	siyasal	yapılarının	değişerek	 insan	yaşamının	maddi	ve	manevi	

alanda	ilerlemesi,	toplumun	refahının	artmasına	ne	ad	verilir?	
a) Ekonomik	Büyüme	
b) Ekonomik	Gelişme	
c) Refah	Ekonomisi	
d) Mutluluk	Ekonomisi	
e) Ekonomik	Kalkınma	

	
(Doğru	Yanıt:	e)	
	

2. Ekonomik	unsurların	seçiminde	ve	ölçümünde	en	iyi	gösterge	olan,		uluslararası	alanda	en	yaygın	
olarak	kullanılan	iki	kavram	aşağıdakilerden	hangi	seçenekte	doğru	verilmiştir?	
a) Üretim	hacmi-milli	gelir	
b) Sermaye-sermaye	stoğu	
c) Gelir-İşgücü	sayısı	
d) Marjinal	gelir-üretim	miktarı	
e) Marjinal	gelir-döviz	kurları	

	
(Doğru	Yanıt:	a)	
	

3. Milli	gelirde	bir	yıldan	ötekine	meydana	gelen	artış	oranına	ne	ad	verilir?	
a) Ekonomik	gelişme	
b) Ekonomik	büyüme	
c) Ekonomik	artış	oranı	
d) Ekonomik	gelişim	oranı	
e) Ekonomik	rant		

	
(Doğru	Yanıt:	b)	
	

4. Gelişmekte	 olan	 ülkelerin	 toplam	 geliri	 ile	 kişi	 başına	 düşen	 gelirin	 artması,	 bu	 arada	 ülke	
ekonomisinin	yapısal	gelişmesi	“ekonomik	gelişme”	olarak	nitelendirilir.	Aşağıdakilerden	hangisi	
ekonomik	gelişme	ölçütlerinden	biri	değildir?	
a) Sanayi	sektörünün	tarımsal	kesime	göre	daha	büyük	olması	
b) Kırsal	alandan	kentlere	hızlı	göçün	yavaşlaması	
c) İhracatta	tarım	ve	madencilik	ürünlerinin	göreli	önemini	yitirmesi	
d) Sanayi	ürünlerinin	ön	plana	çıkması	
e) İthalatın	bileşiminde	ana	ağırlık	noktasının	yatırım	mallarının	oluşturması	

	
(Doğru	Yanıt:	b)	
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I. Ulusal	gelir	dağılımının	daha	dengeli	olması	
II. Ülke	kaynaklarının,	toplumsal	yapının	koşullarına	uygun	biçimde	kullanılmasını	sağlayarak	sanayi	

toplumuna	geçilmesi	
III. Altyapı	(infrastracture)	ve	sosyal	yatırımların	sadece	ülkenin	belirli	yörelerine	değil	özellikle	geri	

kalmış	yörelerine	doğru	yönlendirilmesi	
IV. Beslenme	sorununun	sağlıklı	beslenme	koşullarına	uygun	olarak	çözümlenebilmesi	

5. Yukarıda	 verilen	maddelerin	 hangisi	 ya	 da	 hangileri	 Ekonomik	 Kalkınmanın	 kapsamı	 içerisinde	
yer	almaktadır?	
a) I	ve	II	
b) I,	II,	III	
c) I,II,	IV	
d) I,	III,	IV	
e) Hepsi	

	
(Doğru	Yanıt:	e)	
	

6. Aşağıdakilerden	hangisi	kırsal	alanların	özellikleri	içerisinde	sayılmaz?	
a) Yaşam	 ortamı	 ve	 ekonomik	 faaliyetler	 önemli	 ölçüde	 doğal	 üretim	 kaynaklarının	 kullanım	 ve	

değerlendirilmesine	bağlıdır.	
b) Ekonomik,	toplumsal	ve	kültürel	gelişim	süreci,	kentsel	alanlara	göre	daha	yavaş	işlemektedir.	
c) Teknolojik	gelişmenin	yaşama	ve	üretime	yansıma	oranı	göreli	olarak	gecikmelidir.	
d) Gelenek	ve	törelerin	yaşam	biçimini	ve	kurallarını	etkileme	gücü	azdır.	
e) İnsan	ilişkilerinde	yüz	yüzelik	yaygındır.	

	
(Doğru	Yanıt:	d)	
	

7. Türkiye’de	kırsal	alanların	nüfus	kriteri	aşağıdakilerden	hangisidir?	
a) 20	bin	ve	altı	
b) 20	bin-25	bin	
c) 20	bin-30	bin	
d) 20	bin-35	bin	
e) 20	bin-40	bin	

	
(Doğru	Yanıt:	a)	
	
	

“Küçük	 toplulukların	 içinde	 bulundukları	 ekonomik,	 toplumsal	 ve	 kültürel	 koşulları	 iyileştirmek	 amacıyla	
giriştikleri	 çabaların	 devletin	 bu	 konudaki	 çabalarıyla	 birleştirilmesi,	 bu	 toplulukların	 ulusun	 tümüyle	
kaynaştırılması	ve	ulusal	kalkınma	çabalarına	tam	biçimde	katkıda	bulunmalarının	sağlanması	sürecidir.”	

8. Yukarıdaki	ifade	hangi	kavramı	tanımlar?	
a) Kırsal	Katkı	
b) Kırsal	İşbirliği	
c) Kırsal	Katılım	
d) Kırsal	Sosyoloji	
e) Kırsal	Kalkınma	
	

(Doğru	Yanıt:	e)	
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9. Sürdürülebilirlik	projelerinde	aşağıdaki	hususlardan	hangisi	aranmaz?	
a) Geri	dönüşümü	özendirmek	
b) Fosil	yakıt	ve	enerji	kullanımını	artırmak	
c) İletişim	ve	ulaşımı	geliştirmek	
d) Kritik	alanları	ve	türleri	korumak	
e) Yerel	üretimi	desteklemek	

	
(Doğru	Yanıt:	b)	

	
10. Sürdürülebilirlik	hedeflerine	ulaşmada	aşağıdakilerden	hangisi	etkili	değildir?	
a) Yerel	kişiler	tarafından	işletilen	işletmelere	yerel	hammadde	tedarik	edilerek	yerelde	tüketilmesini	

sağlamak	
b) Yerel	malların	pazarlanması	için	ortamlar	sağlamak	
c) Sosyal	faaliyetleri	artırmak	
d) Yerel	farkındalık	için	eğitim	programları	hazırlamak	
e) Kayıt	dışı	ekonomiyi	kayıt	altına	almak	

	
(Doğru	Yanıt:	c)	

	
11. “Bir	çiftçinin	elde	ettiği	üzümleri	uzaktaki	gıda	işleme	şirketine	değil	de	üzümü	“üzüm	şırasına”	

dönüştürüp	 satmak	 için	 civarda	 gerekli	 tesisi	 kurarak	 yatırım	 yapmaya	 karar	 vermesi,	 	hangi	
kavram	ile	açıklanabilir?	
	

a) Sürdürülebilirlik	
b) Katma	Değer	
c) Sosyal	Fayda	
d) Topluluk	İlkesi	
e) Erişilebilirlik	

	
(Doğru	Yanıt:	b)	

	
12. Aşağıdakilerden	hangisi	girişimcilerin	ortak	özellikleri	arasında	yer	almaz?	
a) Fırsatları	gören	ve	yakalayan	kişidir	
b) Yapılan	işte	sorumluluklarını	bilir,	işi	yönetir	ve	organize	eder	
c) Firmasını	daha	iyi	bir	yerde	görmek	için	çabalar	
d) Yatırım	sermayesini	kaybetme	korkusu	yaşar	
e) Zamanını	boşa	harcamak	istemez	

	
(Doğru	Yanıt:	d)	

	
13. Aşağıdakilerden	hangisi	Kırsal	Kalkınmanın	İlkeleri	arasında	değildir?	
a) Sürdürülebilirlik	
b) Yenilik	
c) Girişimcilik	
d) Bireycilik	
e) Toplumsal	katılım	

	
(Doğru	Yanıt:	d)	
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14. İmece,	 kırsal	 topluluklarda	 halkın	 ortak	 veya	 özel	 işlerini	 belli	 bir	 düzende,	 işbirliği	 içinde	

yapmasıdır.		 Toplumsal	 dayanışma	 ve	 yardımlaşma	 biçimi	 olarak	 da	 tanımlanabilen	 imeceye;	
Anadolu’da	 imeci,	 ilmeci,	 emeç,	 eğrat,	 höbül,	 kubaşık	 gibi	 isimler	 de	 verilmektedir.	 İmece	 adı	
verilen	bu	işbirliğini	hangi	kırsal	kalkınma	ilkesi	en	doğru	şekilde	tanımlar?		

a) Sürdürülebilirlik	
b) Yenilik	
c) Girişimcilik	
d) Katma	Değer	
e) Topluluk	İlkesi	

	
(Doğru	Yanıt:	e)	

	
15. Toplumdaki	 tüm	 bireylerin	 ekonomik,	 toplumsal	 ve	 kültürel	 yaşama	 bütünüyle	 katılmaları	 ve	

içinde	yaşadıkları	toplumda	normal	kabul	edilen	yaşam	ve	refah	standartlarından	yararlanmaları	
için	gereken	fırsat	ve	kaynakları	kazanmalarını	sağlayan	sürece	ne	ad	verilir?.		

a) Sosyal	süreç	
b) Sosyal	devlet	
c) Sosyal	bilinç	
d) Sosyal	hizmet	
e) Sosyal	İçerme	

	
(Doğru	Yanıt:	e)	

	
16. Hedef	 kitleye	 (yerel	 halka)	 ihtiyaçlarının	 ne	 olduğunu,	 nerede	 ve	 ne	 zaman	 kalkınma	

programlarını	uygulayacaklarını	belirleme	fırsatı	veren	kalkınma	yaklaşımı	nasıl	tanımlanabilir?	
a) Katılımcı	Kırsal	Kalkınma	
b) Sosyal	Kırsal	Kalkınma	
c) Şeffaf	Kırsal	Kalkınma	
d) Yerel	Kırsal	Kalkınma	
e) Holistik	Kırsal	Kalkınma		

	
(Doğru	Yanıt:	a)	

	
17. Aşağıdakilerden	hangisi	Kırsal	Kalkınma	Strateji	Yaklaşımlarından	biri	değildir?	
a) Teknokratik	Strateji	
b) Radikal	Strateji	
c) Rasyonel	Strateji	
d) Reformist	Strateji	
e) Serbest	Piyasaya	Dayalı	Strateji	

	
(Doğru	Yanıt:	c)	
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I. Gelişmiş	 ülkeler	 gelişmekte	 olan	 ülkeleri	 sistematik	 biçimde	 sömürmeksizin	 sahip	 oldukları	
gelişme	düzeyine	erişemezler.	

II. Kalkınma	 sürecinin	 belli	 bir	 dizi	 aşamayı	 izlediği	 anlayışı	 bir	 yanılsamadır.	 Sömürgeci	 dünya	
sistemi	 var	 olduğu	 sürece,	 gelişmiş	 ülkelerin	 izlediği	 yolu	 izleyerek	 kalkınmak	 gelişmekte	 olan	
ülkeler	için	imkansızdır.		

III. Günümüzün	 yoksul	 ülkeleri	 başlangıçta	 yoksul	 değillerdi.	 Bu	 ülkeler	 global	 kapitalist	 sömürge	
sistemi	tarafından	azgelişmişliğe	itildiler	veya	mahkûm	edildiler.	

IV. Gelişmekte	olan	ülkeler	yalnızca	gelişmiş	ülkelerle	bağlarını	koparak	gelişebilirler.	
18. Yukarıdaki	varsayımlar	hangi	kırsal	kalkınma	yaklaşımını	açıklamaktadır?	
a) Modernleşme	yaklaşımı	
b) Bağımlılık	yaklaşımı	
c) Küçük	ölçekli	tarım	işletmeleri	yoluyla	kırsal	kalkınma	
d) Süreç	yaklaşımı	
e) Sürdürülebilir	geçim	yaklaşımı	
	

(Doğru	Yanıt:b)	
	

19. M.	 K.	 Atatürk’ün	 ölmeden	 önce	 katkıda	 bulunduğu	 ve	 özel	 olarak	 ilgilendiği,	 Türkiye’nin	
çağdaşlaşması	 için;	 “her	 şeyiyle	 çağdaş	 köyler”	 amacına	 hizmet	 eden	 projenin	 adı	
aşağıdakilerden	hangisidir?	

a) Muaasır	Medeniyet	Köyleri	Projesi	
b) Türkiye	Köyleri	Projesi	
c) Köy-Kent	Projesi	
d) İdeal	Cumhuriyet	Köyü	Projesi	
e) Reformist	Köy	Projesi	
	

(Doğru	Yanıt:	d)	
	
20. Ziraat	 Fakültesinde	 okuyan	 gençlerin	 yaz	 aylarında	 Anadolu	 köylerine	 köylünün	 kalkınmasına	

hizmet	 etmek	 amacıyla	 hafta	 sonları	 köylere	 gitmeleri	 Kırsal	 Kalkınma	 Yaklaşımlarından	
hangisine	bir	örnektir?	

a) Duygusal	(Romantik)		
b) Reformist	
c) Gerçekçi	
d) İdealist	
e) Bütüncül	

	
(Doğru	Yanıt:	a)	

	
	


