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ÜNİTE-1 

 

ETKİLİ İLETİŞİM VE DOĞRU ANLAMAK 
 

Doğru-Yanlış Soruları 
 

1- Etkili iletişimin ilk adımı anlamaktır. (D / Y) 
 

2- İletişimde amaç çevre üzerinde etkin olmaktır. (D / Y) 
 

3- Dış dünyanın farkında olma algıyla başlar. (D / Y) 
 

4- İletişimde mesajlar sadece sözlü olarak iletilir. (D / Y) 
 

5- Anlamak, niyet, bilgi ve gayret gerektirir.  (D / Y) 
 

    Cevaplar:  

1- (D) 

2- (D) 

3- (D) 

4- (Y) (hem sözlü hem sözsüz) 

5- (D) 

 

Boşluk Doldurma Soruları 
 

1-  ………, duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılmasıdır. 
 

2-  …………, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak 
anlamasıdır. 
 

3-  Dakikada ortalama 150 kelime söyleyebiliriz; buna karşın, ortalama ………. kelime dinleyebiliriz. 
 

4-  ………………, örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araçtır. 
 

5-  ……………, bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. 
 

    Cevaplar:  

1- Algı 

2- Empati 

3- 500 

4- İletişim 

5- Sempati 

 

Test Soruları 
 

1- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin tanımlarından değildir? 

A) Toplumun temelini oluşturan bir sistem, 

B) Sosyal uyum için gerekli olan bir sanat 

C) Sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim 

D) Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç 

E) Çevrede oluşan sesleri duyma 

Çözüm-1 (E) 
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İletişim konusunda şunları söyleyebiliriz: 

 İletişim toplumun temelini oluşturan bir sistem, 

 Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç, 

 Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik, 

 Sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim ve 

 Sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır. 
 

2- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir? 

A) Telefon 

B) Gazete 

C) Dergi 

D) Radyo 

E) Televizyon 

Çözüm-2 (A) 

Kitle iletişim araçları denildiğinde ise insanların kitleler biçiminde alıcı durumda olduğu iletişim sürecinde iletileri taşıyan 
araçlarıdır. Bu iletileri kitlelere taşıyan araçlar gazete, radyo, televizyon vb. olabilir. 
 

3- İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İletişim, tüzel birer kişilik olan kurumlar için önemsiz bir olgudur. 

B) İletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünüdür. 

C) İletişim, insanın ana rahmine düştüğü ilk andan itibaren sahip olduğu bir beceridir. 

D) İletişim, zaman zaman insanı üzebilen bir beceridir. 

E) İletişim insana özgü bir olgudur. 

Çözüm-3 (A) 

İletişim, tüzel birer kişilik olan kurumlar için de önemli bir olgudur. 
 

4- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özellikleri arasında yer alır? 

A) İletişim insan için gereksizdir 

B) İnsan iletişim kurma konusunda yetersizdir 

C) İletişim   aynen   tekrarlanamaz   ve tersine çevrilemez 

D) İletişimsiz hayat en rahat hayattır 

E) İletişimde en önemli unsur kaynaktır  

Çözüm-4 (C) 

İletişim   aynen   tekrarlanamaz   ve tersine çevrilemez. 
 

5- Aşağıdakilerden hangisi algının farklılaşmasının nedenlerinden değildir? 

A) Fizyolojik nedenler 

B) Özgeçmiş 

C) Kültürel nedenler 

D) Çevresel faktörler 

E) Politik faktörler  

Çözüm-5 (E) 

ALGININ FARKLILAŞMASININ NEDENLERİ: 

• Fizyolojik nedenler: Gözümüzün görebilmesi, kulağımızın duyabilmesi, beynimizin işleyebilmesi 

• Özgeçmiş: Deneyimlerimizin, algımızı etkileyecek derecede iz bırakmış olması 

• Kültürel değerler: Yorumlarımızı etkileyen kültürel bir birikime ve yargılara sahip olunması 

• Güncel duygu durumu: Gün içinde yaşamış olduğumuz bir olayın anlık tepkilerimizde ve algılarımızda etkili olması. 

• Çevresel faktörler: Sosyal bir varlık olan insanın, içinde bulunulan saptama ve yorumlamayı etkileyen dış çevredeki 

etmenler. 
 

6- Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılmasına ne ad 
verilir? 

A) Duygu 
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B) Algı 

C) Düşünce 

D) Duyum 

E) Duyma 

Çözüm-6 (B) 

ALGI, duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılmasıdır. 
 

7- "Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak" ifadesi aşağıdaki kavramlardan 
hangisini açıklamaktadır? 

A) Sempati 

B) Dinleme 

C) İletişim 

D) Psikoloji 

E) Empati  

Çözüm-7 (A) 

Sempati, bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. 
 

8- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklarımızdan değildir? 

A) Dinliyor gibi görünmek 

B) Seçmek 

C) Şüphelenmek 

D) Karşılaştırmak 

E) Jest ve mimiklerle onaylamak 

Çözüm-8 (E) 

Jest ve mimiklerle onaylamak, olumlu bir tutumdur. 
 

9- Etkin dinleme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Dinlemek, bağlantı kurmamaktır 

B) Dinlemek, kulağımıza çarpan kelimeleri duymak demektir 

C) Dinlemek, karşımızdakini onaylamak demektir 

D) Dinlemek, önem vermektir 

E) Dinlemek,   karşımızdakinin söylediklerine ikna olmak demektir  

Çözüm-9 (D) 

Dinlemek, önem vermektir. 
 

10- Aşağıdakilerden hangisi algının seçicilik filtresinden kurtulmak için kullanılan yöntemlerden değildir? 

A) Ses ve ışık gibi güçlü fiziksel uyarıları kullanma 

B) Duygu uyandırma 

C) Beklenmeyenle karşılaştırma 

D) Eski bilgileri tamamlama 

E) Duyguları önemsememe 

Çözüm-10 (E) 

Algının seçicilik filtresinden kurtulmak için dikkati çekecek bazı yöntemler: 

 Ses ve ışık gibi güçlü fiziksel uyarıları kullanma, 

 Duygu uyandırma, 

 Beklenmeyenle karşılaştırma, 

 Eski bilgileri tamamlama, 

 Gereksinimlerin karşılanma vaadi sunma ve bir yarar sağlama yer almakta. 

 İletişimin her alanında olduğu gibi iletişim sektörlerinde de algı yönetimi çok önemli. 
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ÜNİTE-2 

 

ETKİLİ İLETİŞİM VE DOĞRU ANLATMA 
 

Doğru-Yanlış Soruları 
 

1- Haz duygusunu engelleyecek her durum, olay veya kişi, insandaki öfke duygusunun en başta gelen sebebidir. (D / Y) 
 

2- Prefrontal lob, bilgilerin toplandığı, süzgeçten geçirildiği ve ne yapılacağına karar verildiği bölgedir.  (D / Y) 
 

3- Sen mesajı verilen ve genellikle davranıştan çok karşımızdakinin kişiliğine yönelik suçlama ve yargılama tarzındaki 
ifa-deler, sen dili olarak adlandırılır.  (D / Y) 
 

4- Kızgınlık bir olay ya da kışkırtılma sonucu tetiklenir. (D / Y) 
 

5- Kontrol altına alınamayan kızgınlık, uzun süren, şiddetli, acı verici ve tahrip edici bir dizi öfkeli düşünce ve eylemleri 
başlatır. (D / Y) 
 

    Cevaplar:  

1- (D) 

2- (D) 

3- (D) 

4- (D) 

5- (D) 

 

Boşluk Doldurma Soruları 
 

1-  ……………, bireyin karşısındaki kişiyi suçlamadan, küçültmeden, bir konuya ilişkin, duygu ve düşüncelerini iletmesi-
dir. 
 

2-  Bir kavram olarak kendini açma bilimsel olarak ilk kez …………….. tarafından ele alınmıştır. 
 

3-  Beyinde bademe benzer bir çekirdek olan……………, duyguların merkezidir. 
 

4-  Duyguları açıklarken birey kendi duygularından bahsediyorsa bunu …………… ile ifade eder. 
 

5-  Kişilerarası ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütebilmesinde önemli olan faktörlerden biri de …………. davranışıdır. 
 

    Cevaplar:  

1- Ben dili 

2- Sydney M. Jourard 

3- amigdala 

4- ben dili 

5- kendini açma 

 

Test Soruları 
 

1-  

I. Akıl okumak 

II. Tuzak kurmak 

III. Eleştirmek 

Yukarıdakilerden hangileri kızgınlığı ifade ederken kullanılan dışa vurma yöntemleri arasında yer alır? 

A) Yalnız I 
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B) Yalnız III 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

Çözüm-1 (E) 

Kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız bazı sağlıksız dışa vurma yöntemleri: 

 Suçlu hissettirmek: İmalı yollarla karşımızdaki kişiye bizi neden mutsuz ettiğini ya da kızdırdığını suçlu hissetti-
rerek anlatmaya çalışırız. 

 Akıl okumak: Karşımızdakinin "aslında ne demek istediğini" bildiğimizi zanneder, bunu ona öğretmeye çalışırız. 

 Tuzak kurmak: Karşımızdakini "açık konuşmaya" davet eder, o bunu yapınca da alınır ve bozuluruz. 

 Kaçınmak: Konuşmaktan kaçmak için uyumak, başka şeylerle meşgul olmak gibi davranışlar gösteriririz. 

 İma etmek: Karşımızdaki kişiye neden kızdığımızı imalı yollarla belli ederiz, ama neden kızdığımızı söylemeyiz. 

 Eleştirmek: karşımızdakini hırpalamak amacıyla onun farklı davranışlarını eleştiririz. 

 Öç almak: karşımızdaki kişiyi önemsediği bir şeyden mahrum bırakma 
 

2- Kızgınlık, korku gibi duyguların oluştuğu ve beyinde bademe benzer bir çekirdek olan yer aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Prefrontal lob 

B) Amigdala 

C) Fibula 

D) Periosteum 

E) Havers 

Çözüm-2 (B) 

AMİGDALA bizim kızmamıza sebep olan yerdir. Beyinde bademe benzer bir çekirdek olan amigdala, duyguların merke-
zidir. Kızgınlık, korku gibi duygular burada oluşur.   
 

3- Kızgınlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir. 

B) Kızgınlık durumları evrenseldir. 

C) Genellikle saldırgan duygu ve davranışlara yol açar. 

D) Kızgınlık duygusu kontrol edilemezse şiddetlenir. 

E) Kızgınlık düşünceleri köreltir. 

Çözüm-3 (E) 

Kızgınlık düşünceleri köreltmez. 
 

4- Aşağıdakilerden hangisi bizde olumsuz duygular uyandıran durumun tanımını, bizde yarattığı etkiyi ve duygu-
ları içerir ? 

A) Empati 

B) Eleştiri 

C) Sen mesajı 

D) Akıl okuma 

E) Ben mesajı 

Çözüm-4 (E) 

"Ben" mesajı bizde olumsuz duygular oluşturan durumun tanımını, bizde yarattığı etkiyi ve duyguları içerir. 
 

5- Biz insanların kızmamıza sebep olan yer neresidir? 

A) Amigdala 

B) Prefrontal lob 

C) Sinirlerimiz 

D) Duygularımız 

E) Kaşlarımız  

Çözüm-5 (A) 

AMİGDALA bizim kızmamıza sebep olan yerdir. Beyinde bademe benzer bir çekirdek olan amigdala, duyguların merke-
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zidir. Kızgınlık, korku gibi duygular burada oluşur.   
 

6- Aşağıdakilerden hangisi iletişim bozukluklarının nedenlerinden biri değildir? 

A) Üstünlük kurmak 

B) Hassasiyet göstermek 

C) Eleştiri yapmak 

D) Tam kesinlik göstermek 

E) Sürekli kontrol etmek 

Çözüm-6 (B) 

Hassasiyet göstermek iletişim bozukluklarının nedenlerinden değildir. 
 

7- Etkili iletişimin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anlatmak 

B) Akıl okumak 

C) Anlamak 

D) Eleştirmek 

E) Sempati duymak 

Çözüm-7 (C) 

Etkili iletişimin ilk adımı anlamaktır. 
 

8- Aşağıdakilerden hangisi ben dili konuşmaya örnektir? 

A) Sürekli hatalar yapıyorsun, sen sınıfta kalmak istiyorsun herhalde 

B) Hiç sözümü dinlemiyorsun, sürekli kafanın dikine gidiyorsun 

C) Sen bunu bilerek yaptın, benim kötü duruma düşüp mağdur olmamdan hoşlanıyorsun 

D) Sürekli kendini düşünüyor,   hep senin isteklerin olsun istiyorsun 

E) Ben herkesin bu evde sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyorum  

Çözüm-8 (E) 

Duyguları açıklarken birey kendi duygularından bahsediyorsa bunu ben dili ile ifade eder. Dolayısıyla cevap e seçeneği-
dir. 
 

9- Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık oluştuğunda ortaya çıkan tipik olay dizilerinden biri değildir? 

A) Kızgınlık bir olay ya da kışkırtılma sonucu tetiklenir. 

B) Kızgınlık beslenir ve artar. 

C) Kızgınlık kontrol edilemezse şiddetlenir. 

D) Kızgınlık düşünceleri köreltir. 

E) Kontrol altına alınamayan kızgınlık acı verici ve tahrip edici bir dizi eylemi başlatır. 

Çözüm-9 (D) 

KIZGINLIK OLUŞTUĞUNDA ORTAYA ÇIKAN TİPİK OLAYLAR DİZİSİ: 

 Kızgınlık bir olay ya da kışkırtılma sonucu tetiklenir. 

 Kızgınlık düşünceleri geliştirir. 

 Bunu izleyen davranışlar, kızgınlık düşünceleri üzerine temellenir. 

 Kızgınlık beslenir ve artar. Kızgınlık duygusu eğer kontrol edilemezse şiddetlenir ve yapıcı eylemlerle kontrol 
edilmesi giderek güçleşir. 

 Kontrol altına alınamayan kızgınlık, uzun süren, şiddetli, acı verici ve tahrip edici bir dizi öfkeli düşünce ve ey-
lemleri başlatır. 

 

10- Bireyin bir konuya ilişkin, karşısındaki kişiyi suçlamadan ve küçültmeden duygu ve düşüncelerini iletmesine 
ne ad verilir? 

A) Sen dili 

B) Empati 

C) Sempati 

D) Ben dili 

E) Beden dili 
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Çözüm-10 (D) 

Ben dili, bireyin karşısındaki kişiyi suçlamadan, küçültmeden, bir konuya ilişkin, duygu ve düşüncelerini iletmesidir. 
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ÜNİTE-3 

 

SANAL İLETİŞİM 
 

Doğru-Yanlış Soruları 
 

1- Elle tutulur ya da maddi ortam ve çevrelerde gerçekleşen iletişimde fiziksel boyut ön plandadır.  (D / Y) 
 

2- İletişim bağlamının zamansal boyutu iletişimin gerçekleştiği günün ve tarihin zamanı olarak açıklanabilir. (D / Y) 
 

3- Etkili iletişim, kaynağın aldığı geribildirimle gönderdiği iletileri yeniden düzenlemesi ve tasarlaması ile oluşur. (D / Y) 
 

4- Anlamsal gürültü iletişimde kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı tarafından tam olarak anlaşılamaması durumudur.  
(D / Y) 
 

5- Gürültü, gerçek anlamda, iletişim sistemini etkileyen ve iletileri bozan bir durum olarak tanımlanabilir. (D / Y) 
 

    Cevaplar:  

1- (D) 

2- (D) 

3- (D) 

4- (D) 

5- (D) 

 

Boşluk Doldurma Soruları 
 

1-  ………………., iletişim çalışmalarında konuşma yada yazma sürecine verilen addır. 
 

2-  Kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye …………….. diyoruz. 
 

3-  Gönderilen ve alınan iletilerin iletildiği kanalları …………….. olarak tanımlıyoruz. 
 

4-  ………………, kullanıcıların web içeriği oluşturmalarına ve düzenlemelerine olanak veren bir tür yazılımdır. 
 

5-  …………….. ileti ya da sinyalin iletimi sırasında bozulmaya uğraması durumudur. 
 

    Cevaplar:  

1- Kodlama 

2- yansıma 

3- iletişim ortamları 

4- Wiki 

5- Fiziksel gürültü 

 

Test Soruları 
 

1- Türkçede internet günlüğü olarak bilinen kavram hangisidir? 

A) Wiki 

B) RSS 

C) Blog 

D) Sosyal ağ 

E) Twitter 

Çözüm-1 (C) 
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Blog Türkçede internet günlüğü olarak adlandırılan (Web Log) teriminin kısaltmasıdır 
 

2- Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağlardan biri değildir? 

A) Linkedin 

B) Badoo 

C) Xing 

D) Wikipedia 

E) Myspace 

Çözüm-2 (D) 

En çok kullanılan sosyal ağlar Facebook, Twitter, Linkedin, Myspace, Badoo, Xing vb. olarak sıralanabilir. 
 

3- İletişimde ileti üretme sürecine ne ad verilir? 

A) İletiyi kodlamak 

B) İletiyi yollamak 

C) İletiye geribildirim vermek 

D) İletinin kodunu çözmek 

E) İletiyi kanala yollamak  

Çözüm-3 (A) 

İletişimde ileti üretme sürecine iletiyi kodlamak denir. 
 

4- İletişim çalışmalarında konuşma ya da yazma sürecine ne ad verilir? 

A) Yansıma 

B) Kültürleme 

C) Etkileme 

D) Sözleme 

E) Kodlama 

Çözüm-4 (E) 

Kodlama: İletişim çalışmalarında konuşma yada yazma sürecine verilen addır. 
 

5- Kaynağa iletinin değiştirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerektiğini bildiren yansıma türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Olumlu 

B) Anında 

C) Olumsuz 

D) Gecikmeli 

E) Koşullu 

Çözüm-5 (C) 

Olumlu ve Olumsuz Yansıma: Yansıma hem olumlu hem de olumsuz biçimde olabilir.  

 Olumlu yansıma kaynağa gönderdiğin iletiler yerine ulaştı ve olumlu bir izlenim yarattı mesajını iletir.  

 Olumsuz yansıma ise kaynağa başka deyişle iletileri gönderene şunu der: "Gönderdiğin iletiler karşı tarafta 
olumsuz bir izlenim yarattı, iletinin biçimini ya da davranışını değiştir." Olumsuz yansıma, kaynağa iletinin değiş-
tirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerektiğini söyler.  

 

6- Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak web hizmetlerinden biri değildir? 

A) Blog 

B) RSS 

C) PDA 

D) Wiki 

E) Sosyal ağlar 

Çözüm-6 (C) 

İkinci Kuşak Web Hizmetleri: Blog, RSS, Wiki ve sosyal ağlardır. 
 

7- Aşağıdakilerden hangisi yeni medya aracıdır? 
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A) Gazete 

B) Radyo 

C) Film 

D) Kitap 

E) Tablet bilgisayar  

Çözüm-7 (E) 

Yeni medya araçları: Cep telefonu, tablet bilgisayar, PDA (Kişisel sayısal yardımcı) … 
 

8- Daniel Bell’e göre aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun özelliklerinden biri değildir? 

A) Sağlık, eğitim, araştırma, devlet hizmetleri ve yüksek teknoloji endüstrileri hızlı bir yükseliş göstermiştir. 

B) Üniversiteler önemini yitirmiştir. 

C) Sanal iletişim yaygınlaşmıştır. 

D) Bilim ve bilişsel değerler güç kazanmış, bu bağlamda bilimin saygınlığı artmıştır. 

E) Karar alma süreçlerinde yaşanan değişikliklerle bilim uzmanlığı ve bilimsellik ön plana çıkmıştır. 

Çözüm-8 (B) 

Daniel Bell’e göre bilgi toplumunda üniversiteler önemini yitirmemiştir. 
 

9- 1973 senesinde yayımladığı “Toplumsal Gelecek Üzerine Deneme” isimli makalesinde “endüstri ötesi toplu-
mu” tanımlayan ve değerlendiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Umesao 

B) Adam Smith 

C) Karl Marx 

D) Daniel Bell 

E) Tom Stonier 

Çözüm-9 (D) 

1973 senesinde yayımladığı çalışmasında, Prof. Bell Toplumsal Gelecek Üzerine Deneme isimli makalesinde gelecek 
30-50 sene içinde kendisinin "the post industrial society" olarak tanımladığı Türkçemize endüstri ötesi toplum olarak 
çevirebileceğimiz toplumsal gelecek yapılanmasını değerlendirmiştir. Daha sonra, Bell endüstri ötesi toplum terimi yerine 
bilgi toplumu "information society" terimini kullanmaya başlamıştır. 
 

10- Aşağıdaki internet adres uzantılarından hangisi eğitim kurumları tarafından kullanılmaktadır? 

A) com 

B) net 

C) edu 

D) mil 

E) tv  

Çözüm-10 (C) 

Web üzerinde çeşitli adres uzantıları bulunmaktadır. Bu uzantılar sahip oldukları alana ve paylaştıkları bilgi türüne göre 
sınıflandırılmışlardır. Örneğin eğitim kurumlarına "edu" hükümet kuruluşlarına "gov", ticari işletmelere "com", kişisel site-
lere "gen", ağ anlamındaki network "net", vakıf, dernek, oda ve sivil toplum örgütlerine "org", askeri kurumlara "mil" ve 
uluslararası kuruluşlara "int" uzantısı verilir. Televizyon şirketlerine ise "tv" uzantısı verilmiştir. 
  

11- Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan sosyal ağlardan biridir? 

A) Yahoo 

B) Linkedin 

C) Google 

D) Adobe 

E) Excel 

Çözüm-11 (E) 

En çok kullanılan sosyal ağlar Facebook, Twitter, Linkedin, Myspace, Badoo, Xing vb. olarak sıralanabilir. 
 

12-  

I. Cep telefonu 



 
 ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 

11 
 

II. Tablet bilgisayar 

III. Kişisel sayısal yardımcı 

Yukarıdakilerden hangileri yeni medya araçları arasında yer alır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

Çözüm-12 (E) 

Yeni medya araçları: Cep telefonu, tablet bilgisayar, PDA (Kişisel sayısal yardımcı) … 
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ÜNİTE-4 

 

ETKİLİ İLETİŞİM VE TOPLUMSAL CİNSİYET  
 

Doğru-Yanlış Soruları 
 

1- Toplumsal beklentiler doğrultusunda da kadın ve erkek olmayı öğrenir. Başka deyişle, biyolojik cinsiyetlerimize içine 
doğduğumuz kültür anlam yükler. (D / Y) 
 

2- Toplumsal cinsiyet kavramı, insanı dişi ve erkek olarak ayıran cinsiyet kavramından daha farklı ve kapsamlı olarak, 
kadın ve erkek arasındaki toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve davranışsal tüm farklılıkları içermektedir. (D / Y) 
 

3- Biyolojik süreç, anatomik yapıların farklılığına, hormonal dönüşümlerin ayrışmasına dayanır. (D / Y) 
 

4- Tarihsel süreç, çevrenin belirlediği kadın ve erkek davranışları, duygu, değer ve düşünce beklentileri ile ilişkilidir. (D / 
Y) 
 

5- Glass’a göre erkekler konuşurlarken yüksek ses tonuyla konuşur. (D / Y) 
 

    Cevaplar:  

1- (D)  

2- (D) 

3- (D) 

4- (Y) (Sosyal) 

5- (D) 

 

Boşluk Doldurma Soruları 
 

1-  ………….., görev bilinci olan, rasyonel, aktif, mantıklı, gayretli, keskin zekalı, kurnaz, kendinden emin, güçlü, baskın, 
palavracı, inatçı, kibirli, söz dinlemez ve fırsatçı olarak öne çıkar. 
 

2-  ……………., insanı dişi ve erkek olarak ayıran cinsiyet kavramından daha farklı ve kapsamlı olarak, kadın ve erkek 

arasındaki toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve davranışsal tüm farklılıkları içermektedir. 
 

3-  ………….., kadınlık ve erkekliğe ilişkin oluşturulmuş olan kalıp yargıların kadın ve erkeklerin beden dillerine, sözsüz 
iletişim kodlarına da yansıdığını ileri sürer. 
 

4-  ……………..'a göre mobbing bir ya da bir kaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, sistematik biçimde düş-

manca ve ahlakdışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde, psikolojik bir terördür. 
 

5-  Avusturyalı biliminsanı …………… mobbing terimini, hayvanların bir yabancıyı veya avlanmakta olan bir düşmanı ka-
çırmak için yaptıkları davranışları tanımlamak için kullanmıştır 
 

    Cevaplar:  

1- Erkekler 

2- Toplumsal cinsiyet kavramı 

3- Leathers 

4- Leyman 

5- Konrad Lorenz 

 

Test Soruları 
 

1- Toplumsal öğrenme kuramı yoluyla, çocukların anne ve babalarını gözlemleyerek ve onlardan aldıkları olumlu 
ve olumsuz tepkilerden yola çıkarak cinsel rolleri öğrendiklerini ileri süren sosyal bilimci hangisidir? 
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A) Marx 

B) Bell 

C) Bandura 

D) Navaro 

E) Glass 

Çözüm-1 (C) 

Bandura toplumsal öğrenme kuramı yoluyla, çocukların anne ve babalarını gözlemleyerek ve onlardan aldıkları olumlu 
ve olumsuz tepkilerden yola çıkarak cinsel rolleri öğrendiklerini ileri sürer. 
 

2- Aşağıdakilerden hangisi davranış olarak erkeklerden beklenenler arasında yer alır? 

A) Şefkatli 

B) Neşeli 

C) Hırslı 

D) Sabırlı 

E) Nazik  

Çözüm-2 (C) 

Genel olarak ERKEKLERe ilişkin var olan kalıp yargılarda ise erkekler, görev bilinci olan, rasyonel, aktif, mantıklı, gay-
retli, keskin zekalı, kurnaz, kendinden emin, güçlü, baskın, palavracı, inatçı, kibirli, söz dinlemez ve fırsatçı olarak öne 
çıkar.  
 

3- Kültürel olarak kurulan kadınlık ve erkeklik fenomenine ne ad verilir? 

A) Olumlu ilgi 

B) Toplumsal cinsiyet 

C) Geleneksel iletişim 

D) Egosentrizm 

E) Kültürel iletişim 

Çözüm-3 (B) 

KÜLTÜREL OLARAK KURULAN KADINLIK VE ERKEKLİK FENOMENİNE TOPLUMSAL CİNSİYET ADINI 
VERİYORUZ. 
 

4- Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyuşmazlıklara ne ad veri-
lir? 

A) Friksiyon 

B) Önyargı 

C) Hiyerarşi 

D) Çatışma 

E) Biçem 

Çözüm-4 (D) 

ÇATIŞMA genel ve en basit, kavranabilir anlamıyla toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar 
bağlamında yaşanan uyuşmazlık olduğu söylenebilir. 
 

5- Leathers’a göre aşağıdakilerden hangisi kadınlara ilişkin var olan kalıplardan biri değildir? 

A) Sevecen 

B) Fırsatçı 

C) Düşünceli 

D) Saygılı 

E) Duyarlı 

Çözüm-5 (B) 

Leathers, kadınlık ve erkekliğe ilişkin oluşturulmuş olan kalıp yargıların kadın ve erkeklerin beden dillerine, sözsüz ileti-

şim kodlarına da yansıdığını ileri sürer.  

 Bu kalıp yargılara göre KADINLAR, uysal, itaatkar, bağımlı, alıngan/aşırı hassas, kaprisli, çabuk parlayan, ça-
buk telaşlanan, havai, çenesi düşük, çekingen, sevecen, düşünceli, saygılı, işbirliğini seven, destekleyici ve du-
yarlıdır.  

 Genel olarak ERKEKLERe ilişkin var olan kalıp yargılarda ise erkekler, görev bilinci olan, rasyonel, aktif, man-
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tıklı, gayretli, keskin zekalı, kurnaz, kendinden emin, güçlü, baskın, palavracı, inatçı, kibirli, söz dinlemez ve fır-
satçı olarak öne çıkar.  

 

6- Richmond ve Mccroskey’in kadın-erkek iletişiminde sözsüz iletişim davranışları araştırmasına göre aşağıda-
kilerden hangisi kadınların sözsüz iletişim performanslarından biridir? 

A) Temastan kaçınır. 

B) Genellikle sert bakışlara sahiptir. 

C) Yönlendiricidir. 

D) Erkeklere göre daha gürültüyle konuşur. 

E) Bedeni küçültme eğilimi gösterir. 

Çözüm-6 (E) 

GLASS’A GÖRE BİÇİMSEL OLARAK KADIN ERKEK KONUŞMA FARKLILIKLARI 

ERKEKLER KADINLAR 

Erkekler konuşurlarken yüksek ses tonuyla konuşur. Kadınlar konuşurken yumuşak ses tonuyla konuşur. 

Erkekler konuşurken vurgu yapmak için seslerini yükseltir. Kadınlar konuşurken vurgu yapmak için ses perdesini ve ses değiş-

tirmeyi kullanır. 

Erkeklerin konuşması daha monotondur. Üç ses tonu kullanırlar. Kadınlar daha duygusal vurgular yaparlar. Beş ses tonu kullanırlar. 

Erkekler konuşma sırasında başkalarının sözünü kesme eğilimi 

gösterir. 

Kadınlar konuşma sırasında erkeklere gore çok daha az söz kesme 

eğilimi gösterir. 

Erkekler sözlerinin kesilmesine daha az izin verirler. Kadınlar sözlerinin kesilmesine daha fazla izin verirler. 

Konuşma sırasında erkekler kendileri hakkında daha az kişisel 

bilgi verirler. 

Kadınlar konuşma yaparlarken kendileri hakkında daha çok bilgi 

verme eğilimi gösterir. 

Erkekler doğrudan suçlayıcı konuşur. Örneğin, "Aramadın!" Kadınlar dolaylı yoldan suçlayıcı konuşur. Ses tonuyla suçlamayı 

vurgular. Örneğin, "Aramadın?" 

Bir konu hakkında doğrudan ifadeler kullanırlar. Bir konu hakkında dolaylı ifadeler kullanırlar. 

Konuşmaları sırasında daha az kuvvetlendirici sözcüklere başvu-

rurlar. 

Konuşmaları sırasında daha çok kuvvetlendirici sözcüklere başvu-

rurlar. Örneğin, çok iyi, gerçekten güzel, en çok bu şekilde gibi. 

Deklare edici cümle kuruluşlarını yeğlerler. Örneğin, "Güzel 

bir gün!" 

Denemeli, onay bekleyen cümle kuruluşlarını tercih ederler. Örne-

ğin, "Güzel bir gün değil mi?" 

Konu değiştirirken daha çok ünlem, nida kullanırlar. Örneğin, Aaa 

bak! Hey! 

Konu değiştirirken daha çok bağlaç kullanırlar. Örneğin, bu arada, 

öte yandan gibi. 

Erkekler bir görüşmeyi canlandırmak için daha az soru sorma eği-

limi gösterirler. 

Görüşmeyi canlandırmak için daha çok soru sorarlar. 

    
 

7- Mobbing ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Çatışma ve mobbing kavramları arasında bir bağ yoktur. 

B) Hayvanların bir yabancıyı veya avlanmakta olan bir düşmanı kaçırmak için yaptıkları davranışlardır. 

C) Kurbanı yalıtan ve ümitsizlik nedeniyle intihara kadar götürebilen davranışlardır.  

D) Bir kişiye yönelik olarak sistematik biçimde düşmanca ve ahlakdışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde psikolojik bir te-
rördür. 

E) İşyerinde mobbing psikolojik taciz içerdiği için kurban üzerinde psikolojik ve patolojik sorunlara yol açmaktadır. 

Çözüm-7 (A) 

Çatışma ile mobbing arasında bağ vardır. 
 

8- Toplumsal cinsiyet kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Durağan bir yapı gösterir. 

B) Kültürel olarak kurulan kadınlık ve erkeklik fenomenine verilen addır. 

C) Biyolojik, toplumsal ve tarihsel süreçler kişinin kadın ve erkek olarak içine doğduğu topluma uyumlanmasını sağlar. 

D) Cinsel rollerin öğrenilmesinde pek çok kurum ve pratik iş görür ve bu yolla cinsel kimlikler yapılandırılır. 

E) Erkek kamusal alan, kadın ise özel alanla ilişkilendirilir. 

Çözüm-8 (A) 

Toplumsal cinsiyet değişken bir kavramdır. 
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9- İşyerinde yetişkinler arasındaki zorbaca davranış, duygusal bir saldırı, sistematik biçimde düşmanca ve ah-
lakdışı bir iletişim olarak ifade edilebilecek kavrama ne ad verilir? 

A) Çatışma 

B) İletişim kazası 

C) İşsel gürültü 

D) İşyerinde olumsuz geribildirim 

E) Mobbing 

Çözüm-9 (E) 

İşyerinde yetişkinler arasındaki zorbaca davranış, duygusal bir saldırı, sistematik biçimde düşmanca ve ahlak-
dışı bir iletişim mobbing olarak adlandırılır. 
 

10- Aşağıdakilerden hangisi mobbingin davranışsal boyutları arasında yer alır? 

A) Fiziksel özelliklere yönelik saldırılar 

B) Giysilere yönelik saldırılar 

C) Saç biçimine yönelik saldırılar 

D) İletişime yönelik saldırılar 

E) Eğitime yönelik saldırılar  

Çözüm-10 (D) 

Mobbingin pek çok davranışsal boyutu bulunmaktadır. Bunlar iletişime yönelik saldırılar, sosyal ilişkilere yönelik 
saldırılar, sosyal imaja yönelik saldırılar, mesleki ve özel konuma yönelik saldırılar, sağlığa yönelik saldırılar ola-

rak sıralanabilir. 

  
  



 
 ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 

16 
 

ÜNİTE-5 

 

İLETİŞİMDE KALİTE 
 

Doğru-Yanlış Soruları 
 

1- İletişim, anlamlarında uzlaşılmış simge ve sembollar aracılığıyla; bilgi, duygu ve düşüncelerin biriktirilip akta-rılmasının 
ve paylaşılmasının hem ortak hem de değişik zaman ve mekan boyutlarında gerçekleştirilmesidir. (D / Y) 
 

2- Transaksiyonel Analiz Eric Berne tarafından ortaya atılmıştır.  (D / Y) 
 

3- Ana baba benliği, koruyucu ve yargılayıcı, olmak üzere iki biçimde kendisini gösterir. (D / Y) 
 

4- Yetişkin Benliği, insanın akılcı ve mantıklı tarafıdır. (D / Y) 
 

5- Yetişkin benliği, olay ve olgulara gerçekçi değerlendirmeler yaparak bakar. (D / Y) 
 

    Cevaplar:  

1- (D) 

2- (D) 

3- (D) 

4- (D) 

5- (D) 

 

Boşluk Doldurma Soruları 
 

1-  İnsanlar ya da toplumlar arasında düşünce ve duyguların aktarılmasına …………… adı verilir. 
 

2-  …………….., kişilik, kişilerarası ilişkiler, iletişim, gelişim, yaşam, psikopatoloji, psikoterapi gibi çok geniş bir yelpaze 
üzerinde insan davranışını açıklayan bir yaklaşımdır. 
 

3-  ……………; kişinin sahip olduğu tüm zihinsel yapının ve dış özelliklerinin bir bütünüdür. 
 

4-  ………….., bireylerarası iletişimde genellikle iletişim kurarken gönderdiği mesajlarla "sen önemli değilsin, önemli olan 
benim" mesajını vermeye çalışmaktadır. 
 

5-  …………., insanın akılcı ve mantıklı tarafıdır. 
 

    Cevaplar:  

1- iletişim 

2- Transaksiyonel Analiz 

3- Benlik 

4- Saldırgan kişi 

5- Yetişkin Benliği 

 

Test Soruları 
 

1- Bilgilerin, duyguların, düşüncelerin, sorunların ve çözümlerin insandan insana ya da toplumdan topluma ak-
tarılma ve iletilme sürecine ne ad verilir? 

A) Mesaj  

B) İletişim 

C) Liderlik 

D) Bilgi 
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E) Medya  

Çözüm-1 (B) 

Bilgilerin, duyguların, düşüncelerin, sorunların ve çözümlerin insandan insana ya da toplumdan topluma aktarılma ve ile-
tilme sürecine iletişim denir. 
 

2- - “Merak etme ben hallederim!” 

Yukarıdaki ifade hangi iletişim benliği türüne örnektir? 

A) Çocuk benliği 

B) Yetişkin benliği 

C) Ana baba benliği 

D) Çekingen benlik 

E) Ergen benliği 

Çözüm-2 (C) 

Bu ifade ana baba benliğine örnektir. 
 

3- Egosentrik olmak ne demektir? 

A) Benmerkezci olmak 

B) Özgüveni olmamak 

C) Şımarık olmak 

D) Endişeli olmak  

E) Çekingen olmak  

Çözüm-3 (A) 

Egosentrik, benmerkezcinin İngilizcesidir.  
 

4- Koruyucu ve yargılayıcı olmak üzere iki biçimde kendisini gösteren benlik durumu aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Yetişkin benliği 

B) Çocuk benliği 

C) Ana-baba benliği 

D) Yaşlı benliği 

E) Ergen benliği 

Çözüm-4 (C) 

Ana Baba Benliği (Ebeveyn Benliği): Ana baba benliği, koruyucu ve yargılayıcı, olmak üzere iki biçimde kendisini gös-

terir. Örnek: Merak etme ben hallederim. 
 

5- İletişim kurarken genellikle daha akılcı ve mantıklı olan ve çözüm bulmaya odaklı benlik tipi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Çocuk benliği 

B) Ergen benliği 

C) Yetişkin benliği 

D) Yaşlı benliği 

E) Ana-baba benliği  

Çözüm-5 (C) 

Yetişkin Benliği: Bu benlik, insanın akılcı ve mantıklı tarafıdır. Bu tutum sayesine ne asi olur ne de uysal. Olay ve olgu-

lara gerçekçi değerlendirmeler yaparak bakar. 
 

6- Aşağıdakilerden hangisi, çocuk benliğine sahip olan bir kişinin iletişim kurarken sergileyeceği davranışlardan 
biri değildir? 

A) Kontrolsüz davranmak 

B) Yaratıcı olmak 

C) Meraklı olmak 

D) Yargılayıcı olmak 

E) Sorumsuz davranmak 
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Çözüm-6 (D) 

Çocuk benliğine sahip olan kişilerin özellikleri: 

 Kontrolsüzdür, 

 Sorumsuz davranır, 

 Sabırsızdır, 

 Merak eder, 

 Yaratıcıdır, 

 Hazza yöneliktir, 

 İçinden geldiği gibi davranır ve 

 Benmerkezcidir. 
 

7- İletişim sırasında genellikle kontrolsüz, sorumsuz, sabırsız ve sadece içinden geldiği gibi bir davranış ve yak-
laşım sergileyen kişi aşağıdaki hangi benliğe örnek olarak verilebilir? 

A) Çocuk benliği 

B) Ergen benliği 

C) Yetişkin benliği 

D) Yaşlı benliği 

E) Ana-baba benliği  

Çözüm-7 (A) 

Çocuk benliğine sahip olan kişilerin özellikleri: 

 Kontrolsüzdür, 

 Sorumsuz davranır, 

 Sabırsızdır, 

 Merak eder, 

 Yaratıcıdır, 

 Hazza yöneliktir, 

 İçinden geldiği gibi davranır ve 

 Benmerkezcidir. 
 

8- Başka kültürlere mensup kişilerin farklı düşünce tarzlarına şaşırılması aşağıdaki hangi benmerkezcilik türüne 
örnektir? 

A) Duygusal benmerkezcilik 

B) Bilişsel benmerkezcilik 

C) Görsel benmerkezcilik 

D) Algısal benmerkezcilik 

E) Kültürel benmerkezcilik 

Çözüm-8 (B) 

Başka kültürlere mensup kişilerin farklı düşünce tarzlarına şaşırılması, bilişsel benmerkezciliğe örnektir. 
 

9- İletişimde "bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru 
olarak anlaması işidir" ifadesi aşağıdaki kelimerlden hangisinin açıklamasıdır? 

A) Dinleme 

B) Benmerkezcilik 

C) Çekingenlik 

D) Atılganlık 

E) Empati  

Çözüm-9 (E) 

Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, em-
patidir. 
 

10- Ben önemli değilim, sen önemlisin mesajı veren kişi nasıl biridir? 

A) Yetişkin benliğine sahip 

B) Çocuk benliğine sahip 

C) Çekingen 
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D) Saldırgan  

E) Atılgan 

Çözüm-10 (C) 

Çekingen kişi iletişimlerinde gönderdiği mesajlarla sürekli olarak karşısındaki kişiye "ben önemli değilim, sen önemli-
sin" mesajını verir. 
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ÜNİTE-6 

 

ETKİLİ İLETİŞİMDE KONUŞMA VE DİNLEME 
 

Doğru-Yanlış Soruları 
 

1- Kötü güdülenme, bir etkin dinleme engelidir. (D / Y) 
 

2- Konuşmanın ögeleri; dinleyici, ortam, konu ve konuşmacıdır. (D / Y) 
 

3- İnsanların dinleme eylemini nasıl gerçekleştirdikleri aynı zamanda dinleme türlerini de oluşturur. (D / Y) 
 

4- Konuşmayı oluşturan etmenler ses, boğumlama(telaffuz), konuşma dinamiği, sözcük hazinesi ve biçem(üslup)dir. (D / 
Y) 
 

5- Tuzak kurucu dinlemede kişiler konuşanın kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalır. (D / Y) 
 

    Cevaplar:  

1- (Y) () 

2- (D) 

3- (D) 

4- (D)  

5- (Y) (Yüzeysel Dinlemede) 
 

Boşluk Doldurma Soruları 

 

1-  …………, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, 
iletme işidir. 
 

2-  ……………; konuşmacının,  konuşma  yapıldıktan sonra dinleyicinin aklında kalmasını istediği özet cümledir. 
 

3-  ……………..; konuşan kişiyi dinliyormuş gibi görünüp, dinleyenlerin kafalarındaki başka şeylerle ilgilenmeleri duru-
mudur. 
 

4-  Etkili ve doğru bir şekilde yazılı iletişimin gerçekleşmesi için ………. Bir dil kullanılmalıdır. 
 

5-  ……………. Dinlemede, dinleyiciler, ne duyarlarsa duysunlar her söyleneni kendilerine yöneltmiş bir saldırı olarak 

saptar ve hemen savunmaya geçerler. 
 

    Cevaplar:  

1- Konuşma 

2- Ana Fikir Cümlesi   

3- Görünüşte Dinleme 

4- basit (yalın) 

5- Savunucu  

 

Test Soruları 
 

1- Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın bir ögesi değildir? 

A) Dinleyici 

B) Ortam  

C) Konu 

D) Konuşmacı 



 
 ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 

21 
 

E) Seyirci 

Çözüm-1 (E) 

Konuşmanın ögeleri; dinleyici, ortam, konu ve konuşmacıdır. 
 

2- Aşağıdakilerden hangisi bir dinleme türü olarak kabul edilmez? 

A) Görünüşte dinleme 

B) Seçerek dinleme 

C) Savunucu dinleme 

D) Oturarak dinleme 

E) Tuzak kurucu dinleme  

Çözüm-2 (D) 

Oturarak dinleme diye bir tür yoktur. 
 

3- Dinleme sürecinin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cevaplama 

B) Anlama 

C) Hatırlama 

D) İletiye odaklanma 

E) İşitme 

Çözüm-3 (C) 

DİNLEME SÜRECİNİN BASAMAKLAR: 

 İşitme 

 İletiye odaklanma 

 İdrak (anlama) ve yorumlama 

 Çözümleme ve değerlendirme 

 Cevaplama 

 Hatırlama biçiminde sıralanabilir. 
 

4- Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşmanın ögelerindendir? 

A) İkna edici konuşma sözel tartışma oluşturmayla ilgili değildir. 

B) İkna edici konuşmanın bir amacı yoktur. 

C) İkna edici konuşma izleyicilerle uyumlaşma amacı taşımaz. 

D) İkna edici konuşma bir sanattır. 

E) İkna edici konuşma inanılır değildir.  

Çözüm-4 (E) 

İkna edici konuşma, adı üstünde, konuşmayı inanılır kılmaya yöneliktir. 
 

5- Transaksiyonel Analiz yaklaşımını ortaya atan kişi kimdir? 

A) Sydney Jourard 

B) Mary Parker 

C) Theodore Levitt 

D) Elton Mayo 

E) Eric Berne 

Çözüm-5 (E) 

Eric Berne tarafından ortaya atılmış olan Transaksiyonel Analiz, kişilik, kişilerarası ilişkiler, iletişim, gelişim, yaşam, 
psikopatoloji, psikoterapi gibi çok geniş bir yelpaze üzerinde insan davranışını açıklayan bir yaklaşımdır. 
 

6- Konuşmacının, konuşma yapıldıktan sonra dinleyicinin aklında kalmasını istediği özet cümleye ne ad verilir? 

A) Tali fikir cümlesi 

B) Ana fikir cümlesi 

C) Örnek verici cümle 

D) Betimleyici cümle 

E) Tartışma cümlesi 
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Çözüm-6 (B) 

ANA FİKİR CÜMLESİ  konuşmacının,  konuşma  yapıldıktan sonra dinleyicinin aklında kalmasını istediği özet cümledir. 
 

7- Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici konuşma türlerinden değildir? 

A) Gerçek-üstü ögelerle süslü masal anlatma 

B) Objeler hakkında konuşma 

C) Süreçler hakkında konuşma 

D) Olaylar hakkında konuşma 

E) Kavramlar hakkında konuşma  

Çözüm-7 (A) 

BİLGİLENDİRİCİ KONUŞMA TÜRLERİ: 

 Objeler Hakkında Konuşma 

 Süreçler Hakkında Konuşma 

 Olaylar Hakkında Konuşma 

 Kavramlar Hakkında Konuşma 
 

8- Aşağıdakilerden hangisi Bilgilendirici Konuşma ilkelerinden biri değildir? 

A) Dinleyicinin Çok Şey Bildiğini Sanmamak 

B) Konuyu Doğrudan Dinleyicilerle İlintilendirmek 

C) Çok Teknik Olmak 

D) Soyutlamalardan Kaçınmak 

E) Düşünceleri Kişiselleştirmek  

Çözüm-8 (C) 

BİLGİLENDİRİCİ KONUŞMA İLKELERİ: 

 Dinleyicinin Çok Şey Bildiğini Sanmamak 

 Konuyu Doğrudan Dinleyicilerle İlintilendirmek 

 Çok Teknik Olmamak 

 Soyutlamalardan Kaçınmak 

 Düşünceleri Kişiselleştirmek 
 

9- Olaylar hakkında konuşma konularına örnek aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Parfüm yapımı 

B) Türkiye'nin turizm potansiyeli 

C) Atatürk'ün siyasal başarıları 

D) Araba kullanma 

E) TV'nin çocuklara etkileri  

Çözüm-9 (E) 

TV'nin çocuklara etkileri, Olaylar hakkında konuşma konularına örnektir. 
 

10- Romantizm üzerine bir konuşma yapan konuşmacı, ne tür bir konuşma yapıyordur? 

A) Kişiler hakkında konuşma 

B) Objeler hakkında konuşma 

C) Süreçler hakkında konuşma 

D) Olaylar hakkında konuşma 

E) Kavramlar hakkında konuşma 

Çözüm-10 (E) 

Bilim kavramları, film kuramı, romantizm, eğitim felsefesi, iletişim kuramları, psikoloji ilkeleri vb. kavramlar hakkında ko-
nuşma başlığı örnekleridir. 
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ÜNİTE-7 

 

ETKİLEME, ETKİLİ İLETİŞİM VE İKNA EDİCİ KONUŞMA 
 

Doğru-Yanlış Soruları 
 

1- Süreklilik mesajları varolan davranışın devamını teşvik eder.  (D / Y) 
 

2- Belli bir konuda güçlü bir biçimde teşvik edilen dinleyici, harekete geçme konusunda daha iyi güdülenebilmektedir. (D 
/ Y) 
 

3- Saygı ihtiyacı, insanların doğuştan sahip oldukları ve arzu ettikleri temel ihtiyaçlardır. (D / Y) 
 

4- Başarı, tanınma, takdir edilme, yapılan işin niteliği, yetki ve sorumluluk sahibi olma, ilerleme ve yükselme imkanlarının 
olması vs. motivasyonel faktörler arasında sayılabilir. (D / Y) 
 

5- Artık model, olası bütün çözümlerin yetersizliğinin vurgulanmasıyla birlikte, ikna edici konuşmada önerilen çözümün 
etkililiğinin ve yeterliliğinin vurgulanmasına dayanmaktadır. (D / Y) 
 

    Cevaplar:  

1- (D) 

2- (D) 

3- (Y) (Fizyolojik ihtiyaçlar) 

4- (D) 

5- (D) 

 

Boşluk Doldurma Soruları 
 

1-  …………., istendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen bir iletişim biçimidir. 
 

2-  …………..; bilgi, duygu, düşünce, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir iliş-kileşme 

yoluyla bir insandan diğerine bazı kanallar kullanılarak ve değişim amacıyla aktarılması sürecidir. 
 

3-  …………….., ortaya konan isteği ya da talebi destekleyen mantıklı tartışmalar için veri ve bilgilerin sunulması-dır. 
 

4-  ……………, örgütteki diğer insanları etkileyenin kendisini desteklemeleri için hareke geçirmesidir. 
 

5-  İşletme politikası ve yönetimi, çalışma koşulları, ücret düzeyi, özel yaşamdaki mutluluk düzeyi, organizasyonda alt-
üst arasındaki ilişkiler vs. unsurlar ……………… olarak adlandırılır. 
 

    Cevaplar:  

1- İkna 

2- İnsanlararası iletişim 

3- Rasyonel-akılcı ikna 

4- Koalisyon 

5- hijyen faktörler 

 

Test Soruları 
 

1- Çift Faktör Teorisi ya da Motivasyon-Hijyen Kuramı olarak bilinen yaklaşım kime aittir? 

A) Herzberg 

B) Maslow  

C) Smith 
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D) Watson 

E) Pavlov 

Çözüm-1 (A) 

Herzberg’in Motivasyon-Hijyen Kuramı: Motivasyon konusunda geliştirilmiş teorilerden birisi de Frederick A. Herz-

berg’ in “Çift Faktör Teorisi” ya da “Motivasyon-Hijyen Kuramı” olarak bilinen yaklaşımıdır. 
 

2- Aşağıdakilerden hangisi Maslow'un motivasyon kuramındaki (ihtiyaçlar hiyerarşisi) ihtiyaçlar arasında yer 
alır? 

A) Saygı ihtiyacı 

B) Sosyal ilişkiler ihtiyacı 

C) Ayrılma ihtiyacı 

D) Üzüntü ihtiyacı 

E) Gelişme ihtiyacı  

Çözüm-2 (A) 

Maslow’un tanımladığı ihtiyaçlar: fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sevgi ve aidiyet ihtiyacı, saygı ihtiyacı ve idealleri-
nin ve yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacıdır. 
 

3- Aşağıdakilerden hangisi etki taktiklerinden biri değildir? 

A) Pazarlık 

B) Koalisyon 

C) Rica 

D) Israr 

E) Tasdik 

Çözüm-3 (C) 

Rica diye bir etki taktiği yoktur. 
 

4- McCleand ve Aldefer'in motivasyon kuramında aşağıdaki ihtiyaç türlerinden hangisi vardır? 

A) Fizyolojik ihtiyaçlar 

B) Güvenlik ihtiyaçları 

C) Saygı ihtiyaçları 

D) Varlık ihtiyaçları 

E) Sevgi ihtiyacı  

Çözüm-4 (D) 

Clayon Alderfer adındaki yönetim uzmanı ise insan ihtiyaçlarını üç farklı kategoriye ayırmaktadır 

Varlık ihtiyaçları: Bunlar insanların doğuştan itibaren sahip oldukları ihtiyaçlardır. Yiyecek, içecek, barınma ihtiyaçları 

vs. bu konuda örnek gösterilebilir. 

Sosyal ilişkiler ihtiyacı: İnsanlar, başka insanlarla bir arada olmak, duygu ve düşüncelerini onlarla paylaşmak isterler. 

Gelişme ihtiyaçları: İnsanların kendilerini geliştirme ihtiyaçlarıdır. Başarı elde etme, tanınma, kabul edilme vs. bu tür ih-

tiyaçlara örnek gösterilebilir. 
 

5- Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşma türlerinden biri değildir? 

A) Var olan inancı pekiştiren konuşmalar 

B) Bir inanç oluşturan konuşmalar 

C) Bir inancı değiştirmeye yönelik konuşmalar 

D) Ayrıntılı bilgilendirici konuşmalar 

E) Bir harekete yönlendiren konuşmalar 

Çözüm-5 (D) 

İKNA EDİCİ KONUŞMA TÜRLERİ: 

 Var Olan Tutum ve İnancı Pekiştiren Konuşmalar 

 Bir Tutum ve İnanç Oluşturan Konuşmalar 

 Bir Tutum ve İnancı Değiştirmeye Yönelik Konuşmalar 

 Dinleyicileri Bir Harekete Yönlendiren Konuşmalar 
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6- Aşağıdakilerden hangisi izleyicilerin güdülenmesini artırmaya yönelik stratejilerden biri değildir? 

A) Ortak taban yaratılması 

B) Uzmanlık gösterilmesi 

C) Dinleyicilerin teşvik edilmesi 

D) Dinleyici değerlerinin uyarlanması 

E) Dinleyici ihtiyaçlarının uyarlanması 

Çözüm-6 (D) 

İzleyicilerin Güdülenmesini Artırma Stratejileri:  

Ortak taban yaratmak: Hissettirilmeye çalışılan duygu, konuşmacının dinleyicilerle, aynı deneyimlerden yola çıkarak, 

aynı değer sistemlerini paylaştıklarıdır. 

Dinleyicilerin teşvik edilmesi: Belli bir konuda güçlü bir biçimde teşvik edilen dinleyici, harekete geçme konusunda 
daha iyi güdülenebilmektedir. 

Dinleyici değerlerini uyarlama: Güdüleme için, değerlere yaklaşmakta dinleyicilerin sahip oldukları değerlerin abartıl-

madan övülmesine muhakkak dikkat edilmelidir. 

Dinleyici ihtiyaçlarını uyarlama: Bu ihtiyaçlar: psikolojik, güvenlik, ait olma, sevgi, saygınlık ve var olma ihtiyaçlarından 
oluşan Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin yanında zenginlik, otorite, diğer insanların davranışlarına uygunluk, memnuni-
yet ve mutluluktur. 
 

7- İkna edici mesajın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? 

A) Süreklilik 

B) Kesilme 

C) Benimsetme 

D) Başlama 

E) Engelleme  

Çözüm-7 (D) 

Her ikna edici mesaj şu dört amaçtan bir tanesine sahiptir: 

Benimsetme: Benimsetme mesajları alıcıları bir şey yapmaya ikna etmeye çalışır. Örneğin işyerinin yerini değiştirmeyi 
amaçlayan bir şirket, bu değişimi çalışanlara benimsetmek zorundadır. Beklide kurum içi halkla ilişkiler aracılığı ile bu 
çaba içerisine girecektir. 

Süreklilik: Süreklilik mesajları varolan davranışın devamını teşvik eder. Özellikle kurum kültürün yerleştirilmesi için is-

tendik davranışların oluşturulması ve devamı için kullanılır. 

Kesilme: Kesilme mesajları var olan davranışın değişimi amaçlar 

Engelleme (Caydırma): Engelleme mesajları bir eylemenin oluşmasını engellemeye çalışır. Örneğin grev sürecinde 

olan çalışanlar ile yöneticilerin yaptıkları görüşmeler. 
 

8- Ortaya konan istek ya da talebi destekleyen mantıklı tartışmalar için veri ve bilgilerin sunulması etki taktikle-
rinin hangisidir? 

A) Koalisyon 

B) Pazarlık 

C) Rasyonel-akılcı ikna 

D) Baskı-ısrar 

E) Tasdik 

Çözüm-8 (C) 

Rasyonel-akılcı ikna: Ortaya konan isteği ya da talebi destekleyen mantıklı tartışmalar için veri ve bilgilerin sunulması-

dır. 
 

9- Aşağıdakilerden hangisi güç türleri arasında yer alır? 

A) İş disiplini 

B) Yatay İletişim 

C) İletişim gücü 

D) Görme gücü 

E) Ödüllendirme gücü  

Çözüm-9 (E) 

Ödüllendirme Gücü: Liderin astlarını ödüllendirme gücüdür. 
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10- Liderin kişilik özellikleri ile ilgili olan güç hangisidir? 

A) Beğeniye Dayanan Güç (Karizmatik Güç) 

B) Cezalandırma Gücü 

C) İletişim gücü 

D) Görme gücü 

E) Ödüllendirme gücü 

Çözüm-10 () 

Beğeniye Dayanan Güç (Karizmatik Güç): Liderin kişilik özellikleri ile ilgili bir güçtür. 
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ÜNİTE-8 

 

SÖZSÜZ İLETİŞİM: ETKİLİ İLETİŞİMİN TEMELİ 
 

Doğru-Yanlış Soruları 
 

1- Bir toplumun teknolojik gelişmişlik durumu, eserleri ve aletleri o toplumun maddi kültürü olarak gösterilir. (D / Y) 
 

2- Yerini alma işlevi, bazı nedenlerden ötürü, sözel iletişimin sözsüz iletişime dönüştüğü durumlarda söz konusu olur.  (D 
/ Y) 
 

3- Makro çevre, mevsimler, kıtalar, yerleşim yerleri, coğrafi bölgeler, kentler biçiminde ele alınırken; mikro çevre resto-
ranlardan çalışma ofislerine kadar odalar, eşyaların konumu, renkler gibi bağlamlarda ele alınabilir. (D / Y) 
 

4-Toplumsal mesafe, gövdeden itibaren 40-80 cm arasında değişir.  (D / Y) 
 

5- Gelenekler, manevi kültür ögelerine verilebilecek en klasik örnektir. (D / Y) 
 

    Cevaplar:  

1- (D) 

2- (D) 

3- (D) 

4- (Y) (Samimi, Kişisel (Personal) Mesafe) 

5- (D) 

 

Boşluk Doldurma Soruları 
 

1-  Giyim tarzı bir …………. Kültür ögesidir. 
 

2-  Bir toplumda, maddi kültür öğeleri dışında yer alan diğer kültür öğelerini genel anlamda ……….. kültür öğeleri olarak 

nitelendirmek mümkündür. 
 

3-  …………….., resmi ve ikincil ilişkilerin gerçekleştiği alandır. 
 

4-  ……………, kaynak ile alıcı arasındaki etkileşimden temelini alır. 
 

5-  ………….; kadınların, gençlerin, çocukların ve düşük statüdekilerin daha az konuşması gerektiği ile ilgili sosyo-

kültürel koşullar altında ortaya çıkar. 
 

    Cevaplar:  

1- maddi 

2- manevi 

3- Toplumsal (Social) Mesafe 

4- Etkileşimsel Susma 

5- Sosyo-Kültürel Susma 

 

Test Soruları 
 

1- Yaklaşık olarak gövdeden itibaren 35-40 cm çapındaki alan nedir? 

A) Kişisel alan 

B) İçli-Dışlı mesafe 

C) Toplumsal alan 

D) Kamusal alan 
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E) Samimi-Kişisel mesafe 

Çözüm-1 (B) 

İçli-Dışlı (Intimate) Mesafe: Yaklaşık olarak gövdeden itibaren 35-40 cm çapında bir alan olarak belirtilmiştir. 
 

2- Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerinden biridir? 

A) Dil 

B) Estetik 

C) Eğitim 

D) Teknik değerler 

E) Gelenekler 

Çözüm-2 (D) 

Maddi kültür, teknik ve fiziki değer ve kıymetleri içine alan bir yapı göstermektedir. 
 

3- Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? 

A) Üretim 

B) Dil 

C) Madencilik 

D) İnşaat 

E) Yol yapımı  

Çözüm-3 (B) 

Manevi Kültür Öğeleri: Bir toplumda, maddi kültür öğeleri dışında yer alan diğer kültür öğelerini genel anlamda manevi 
kültür öğeleri olarak nitelendirmek mümkündür. Bunlar: dil; estetik; bazı kültürel değerlerin öğrenilmesi anlamında eğitim; 
din, inançlar, tutumlar, gelenekler toplumsal kurallar ve değerler; toplumsal organizasyon ve toplumsal kurumlardır. 
 

4- Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin işlevleri arasında yer almaz? 

A) Tekrarlama 

B) Düzenleme 

C) Tamamlama 

D) Anlama 

E) Yerini Alma 

Çözüm-4 (D) 

SÖZSÜZ İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ 

 Tamamlama 

 Çelişme/Yalanlama 

 Tekrarlama 

 Düzenleme 

 Yerini Alma 

 Vurgulama 

 Resmetme İşlevi 
 

5- Bir kültüre üye birey ve grupların başka bir kültür tarafından zorla değiştirilmesi kültürel süreçlerden hangisi-
dir? 

A) Zorla kültürleme 

B) Kültür şoku 

C) Kültürel yayılma 

D) Kültürleştirme 

E) Kültürel bütünleşme  

Çözüm-5 (A) 

Bir kültüre üye birey ve grupların başka bir kültür tarafından zorla değiştirilmesi, zorla kültürlemedir. 
 

6- Kültürü oluşturan ögeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 

A) Genel kültür-Maddi kültür 

B) Manevi kültür-Alt kültür 
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C) Alt kültür-Genel kültür 

D) Maddi kültür-Manevi kültür 

E) Karşıt kültür-Manevi kültür 

Çözüm-6 (D) 

Kültürü oluşturan ögeler, maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

7- Parmakları kullanarak bir cismin küçüklüğünü ifade etmek aşağıdaki hangi sözsüz iletişim işlevini açıklar? 

A) Tamamlama 

B) Resmetme 

C) Tekrarlama 

D) Düzenleme 

E) Vurgulama 

Çözüm-7 (B) 

Resmetme işlevi: Sözlü kelimelere eşlik eder ve vurgu ile ekleme yapar. Elle kaçan balığın büyüklüğünü gösterme ya 

da parmaklarla bir cismin küçüklüğünü ifade etmek gibi. 
 

8- Üyeleri çoğunlukla kişilikleriyle değil, bir yığının kimliği silinmiş, bilinçli irdeleme gücü yitmiş birimleri olarak 
duyan, düşünen ve davranan toplumun kültürü nasıl adlandırılır? 

A) Manevi kültür 

B) Genel kültür 

C) Artistik kültür 

D) Yığın kültürü 

E) Alt kültür  

Çözüm-8 (D) 

Üyeleri çoğunlukla kişilikleriyle değil, bir yığının kimliği silinmiş, bilinçli irdeleme gücü yitmiş birimleri olarak duyan, düşü-
nen ve davranan toplumun kültürü, yığın kültürüdür. 
 

9- Sözsüz iletişimde erkekler ve kadınlar karşılaştırıldığında hangisi doğrudur? 

A) Kadınlar, daha az ve daha sınırlandırılmış vücut hareketleri kullanırlar. 

B) Kadınlar, daha çok vücut hareketi kullanırlar. 

C) Kadınlar, başlarını çok sallarlar. 

D) Kadınlar, vücut duruşları daha rahattır. 

E) Kadınlar, olması gerektiği kadar yüz ifadesi göndermez veya al-mazlar. 

Çözüm-9 (A) 

 

Erkeklerle Karşılaştırıldığında KADINLAR Kadınlarla Karşılaştırıldığında ERKEKLER 
Yüz ve beden hareketleri genellikle yaklaşılabi-
lirlik, arkadaşlık işaretidir. 

Yüz ve vücut hareketleri daha çok kontrol ve çekince 
gösterme eğilimindedir. 

Daha az ve daha sınırlandırılmış vücut hareketleri kullanırlar. Daha çok vücut hareketi kullanırlar. 

Toplumsal kurallara bağlı olarak mutsuz oldukları durumlarda 
bile kadınlar daha ifadeli olmak adına gülümser. 

Toplumsal kuralların duygusal olarak yansız kalmayı gerektirdi-
ği yerlerde gülümseyerek daha az duygu belli ederler. 

Gülümsedikleri durumlarda daha fazla sözlerinin kesilmesi söz 
konusudur. 

Gülümseyen konuşmacıların sözlerini kesme eğilimi gösterirler. 

Kime daha çok gülümserlerse o denli çekici olarak algılanırlar. 
Olması gerektiği kadar yüz ifadesi göndermez veya almaz-
lar. 

İleti almak ve yollamakta daha çok yüz ifadesi kullanırlar. Vücut duruşları daha rahattır. 

Başlarını ve vücutlarını yanlara daha çok eğerler. Başlarını çok sallarlar. 

    
 

10- Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? 

A) İletişim yokluğunu olanaksız kılma 

B) Duygu ve  coşkuları yetkin biçimde dile getirme 

C) Kültüre göre biçimleme 
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D) Sözlü iletişimin içeriğini belirsizleştirme 

E) Güvenilir iletiler sağlama  

Çözüm-10 (D) 

Sözsüz iletişimin, sözlü iletişimin içeriğini belirsizleştirme gibi bir özelliği yoktur. Tam tersi geçerlidir. 

 


