TEAT Dersi Ara Sınavı – 01.12.2020

TARIM EKONOMİSİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
DERSİ ONLİNE ARA SINAV SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarda etik dışı davranışların nedenleri arasında yer
almaz?
a) Araştırıcının eğitim anlamında yetersiz oluşu
b) Kaliteli/özgün bilimsel çalışma sunma isteği
c) Disiplin yetersizliği
d) Araştırıcının kişisel özelliklerinden kaynaklanan nedenler
e) Mali/ekonomik nedenler
(Doğru Yanıt: b)
2. Etik dışı davranışların önlenmesi aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile sağlanabilir?
I. Etik ihlallerinin sınıflandırması doğru yapılmalıdır.
II. Etik dışı davranışa yönelik araştırmalar gizlilik içinde sürdürülmelidir.
III. Etik dışı davranışın kasıtlı mı yoksa farkında olmadan mı yapıldığı araştırılmalıdır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
Hepsi

(Doğru Yanıt: e)
3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yanıltma biçimlerinden biri değildir?
a) Aşırma/Korsanlık (plajerizm)
b) Çoklu yayın (duplikasyon)
c) Bölerek yayınlama (salamizasyon)
d) İnsan-hayvan etiğine saygısızlık
e) Özensiz/disiplinsiz araştırma
(Doğru Yanıt: e)
4. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından değildir?
a) Gözlem veya deney yoluyla olguların belirlenmesi
b) Olguların sınıflanarak düzenlenmesi
c) Olguları açıklayıcı hipotezlerin oluşturulması
d) Olguların toplumsal normlarla olan ilişkilerini belirlemek
e) Hipotezlerin doğruluğunun irdelenmesi veya test edilmesi
(Doğru Yanıt: d)

G.Armağan

1

TEAT Dersi Ara Sınavı – 01.12.2020

5. Aşağıdakilerden hangisi pozitif bilimlerin özellikleri arasında sayılmaz?
a) Dogmacılık
b) Olgusallık
c) Tutarlılık
d) Genellik
e) Öngörüsel
(Doğru Yanıt: a)
I.
II.
III.
IV.
V.

Sorunun çerçevesi çizilir.
Gözlem veya deney yoluyla verilerin elde edilmesi.
Varsayımlar ortaya konulur.
Hipotez geliştirilir.
Verilere ve varsayımlara dayanılarak hipotezin kabul veya reddedilmesi.

6. Yukarıda verilen Bilimsel Araştırma Basamakları seçeneklerin hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
a) I-III-II-IV-V
b) I-II-III-IV-V
c) I-IV-II-V-III
d) I-IV-III-II-V
e) I-II-IV-V-III
(Doğru Yanıt: d)
7. Aşağıdaki veri kaynaklarından hangisi birincil veri kaynaklarındandır?
a) Anket sonuçları
b) Zaman serileri
c) Ulusal İstatistikler
d) Panel veriler
e) Uluslararası İstatistikler
(Doğru Yanıt: a)
8. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?
a) Nitel araştırma niçin, nasıl, ne şekilde sorularına yanıt arar.
b) Nitel araştırma subjektif verilerle ilgilidir.
c) Nitel araştırma bir sosyal olayı, doğal ortamı ve doğal oluşumu içinde tasvir eder.
d) Sayısal verilere ve istatistiklere daha az yer verilir.
e) Nitel araştırmada araştırmacı kanıt bulma amacındadır.
(Doğru Yanıt: e)
9. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmalarda kullanılan yöntemlerden biri değildir?
a) Deneysel Yöntem
b) İz Sürme (Tracer) Yöntemi
c) Paydaş Analizi (Stakeholder)
d) Örnek Olay (Vaka) Yöntemi
e) Odak (Focus) Grupları Yöntemi
(Doğru Yanıt: a)
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10. Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmanın yaklaşımlarından biri değildir?
a) Deney-uygulama-kontrol yaklaşımı
b) Standardize veri toplama araçları kullanma
c) Çokluluk ve farklılık arayışı
d) Parçaların analizi
e) Verinin sayısal gösterimi
(Doğru Yanıt: c)
11. Eğitim Araştırmaları, Tarih Araştırmaları, Etnografik Araştırmalar, Gelir ve Tüketim
Araştırmaları gibi araştırmalar hangi araştırma grubunda yer alır?
a) Teorik Araştırmalar
b) Sosyal Bilim Araştırmaları
c) Tanımlayıcı (Descriptive) Araştırmalar
d) Deneysel (Experimantal) Araştırmalar
e) Kohort Araştırmaları (prospektif veya retrospektif)
(Doğru Yanıt: b)
12. Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Araştırmaların özellikleri arasında sayılamaz?
a) Nesnel olmalıdır.
b) Başka araştırmacılar tarafından tekrar edilebilir olmamalıdır.
c) Basit ve açık olarak ifade edilebilmelidir.
d) Araştırma etiğine uymalıdır.
e) Araştırma bulguları bilimsel olmayan amaçlar için kullanmamalıdır.
(Doğru Yanıt: b)
13. Aşağıdakilerden hangisi Sıfır Hipotezi (Null, Yokluk) için yanlıştır?
a) Aleyhine kanıt toplanan hipotezdir.
b) H0 ile gösterilir.
c) Araştırma hipotezidir.
d) Eşit değildir, fark yoktur, önemli değildir vb. biçiminde kurulur.
e) Aksine bir kanıt bulunmadığı sürece doğru olduğuna inanılır.
(Doğru Yanıt: c)
14. Tüketicilerin yeni çıkan bir ürünü satın alma davranışını incelemek isteyen bir araştırmacının
aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisini uygulaması daha doğru olur?
a) Anket yöntemi
b) Kütüphane araştırması
c) Alanyazın (Literatür) incelemesi
d) Söylem analizi
e) Örnek olay incelemesi
(Doğru Yanıt: a)
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15. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmanın sınırlılıkları içerisinde yer almaz?
a) Personel yetersizliği
b) Teknik zorunluluklar
c) Zaman
d) Teorik bilgi yetersizliği
e) Bütçe yetersizlikleri
(Doğru Yanıt: d)
16. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yapılmasının nedenlerinden biri değildir?
a) Deney yapılabilmesi
b) Ana kütleyi (evren) incelemenin olanaksız olması
c) Tüm elemanlarla çalışmanın maliyetinin yüksekliği
d) Örnek sonuçlarının yeterliliği
e) Araştırmanın yıkıcılığı
(Doğru Yanıt: a)

I.
II.
III.
17.

Her tabaka kendi içinde çeşitli özellikler yönünden benzer, homojendir.
Her tabaka diğer tabakalardan farklı özelliklerdedir.
Tabakalar çeşitli özelliklerine göre alt gruplara dağıtılır.
Yukarıda verilen Tabakalara göre rastgele örneklemeye ilişkin ifadelerden hangisi veya hangileri
doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III
(Doğru Yanıt: e)

18. Değişkenlerin adlandırılması, numaralandırılması, sıralanması veya boyutlandırılması işlemine
ne ad verilir?
a) Değerlendirme
b) Ölçme
c) Ölçek
d) Sınıflama
e) Tabakalama
(Doğru Yanıt: b)
I. Herhangi bir önermeye veya yargı cümlesine katılma durumunu gösterir.
II. Üçlü, beşli, yedili gibi tek haneli seçenekler belirlenir.
III. Ortadaki seçenek; fikrim yok, bilmiyorum, emin değilim gibi nötr durumları yansıtır.
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19. Yukarıda özellikleri verilen Ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sürekli ölçek
b) Tekli ölçek
c) Kategorili ölçek
d) Sıralama ölçeği
e) Likert ölçek
(Doğru Yanıt: e)
20. Boy, kilo,alan, sıcaklık, basınç, hız hangi değişken grubuna aittir?
a) Kalitatif değişken
b) Sürekli değişken
c) Bağımlı değişken
d) Bağımsız değişken
e) Demografik değişken
(Doğru Yanıt: b)

I.
II.
III.
IV.

Sayma ve ölçme ile elde edilemezler.
Objektif bir ölçü birimiyle ölçülemezler.
Sınıflayıcı (nominal) ve sıralayıcı (ordinal) ölçeklerde kullanılır.
Genelde büyüklük sıraları yoktur.

21. Kalitatif ölçeklerle ilgili yukarıdaki maddelerden hangisi ve ya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I ve III
e) Hepsi
(Doğru Yanıt: e)
22. Aşağıdakilerden hangisi Genel tanımlayıcı İstatistiklerden değildir?
a) Aritmetik Ortalama
b) Varyans
c) Medyan
d) P anlamlılık düzeyi
e) Standart sapma
(Doğru Yanıt: d)
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23. Standart sapma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I.
Standart sapma büyüdükçe değişkenlik artar.
II.
Örneklem sayısı artıkça standart sapma artar.
III.
Bir veri grubundaki verilerin ne kadar dağıldığını gösterir.
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) Hepsi
(Doğru Yanıt: a)
24. Üzerinde inceleme yapılan veri setindeki elemanların toplanıp incelenen eleman sayısına
bölünmesiyle elde edilen yer ölçüsüne ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Geometrik Ortalama
Harmonik Ortalama
Aritmetik Ortalama
Mod
Medyan

(Doğru Yanıt: c)

25.Aşağıda üç parti halinde satılan çilek miktar ve fiyatları verilmiştir. Ortalama çilek satış fiyatı
kaç TL'dir?

Parti I: 5 ton 10 TL/kg
Parti II: 10 ton 6 TL/kg
Parti III: 10 ton 4 TL/kg
a)
b)
c)
d)
e)

6,45 TL/kg
6,00 TL/kg
6,23 TL/kg
6,67 TL/kg
6,89 TL/kg

(Doğru Yanıt: b)
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