1.

Aşağıdaki

işletmelerden

hangis inin örgüt
insan
kaynakları
bölümüne
önemin verilme ola s ılığı daha

y a pı s ında

gereken
düsÜktür?

Al

Çalışan sayısı

Bl Kalite
c)
Dj

odaklı

5.

Aş ağıdakilerden

Al
Bl
c)
OL

az olan

bir kültürü bulunan

çalışmasını

ve yüksek yetkinlik isteyen
gerektiren
alana yayılmış olan

El

faaliyeııerin yapılmasını

El

2.

L:t

Geniş

bir coğrafi

fo rmundaki

gerekleri

aşağ ıdakilerden

hangi sinin

El

i ş letmenin

6.

Aşağıdakilerden

hangisi
gerektiren nedenlerden biri

insan kaynaklan arzı
Insan kaynaklan talebi
Standart işgücü
Optimum işgücü

Al Rakip firmalan izlemek
BlOrtak bir amaç oluşturmak
c) Personelin ilk andan

itibaren

verimli

olmasını sağlamak

7.

Uyulması gereken kuralları açıklamak
Personele i şini ve işletmesini sevdinnek

Çeşitli işlerin boşalma zamanlannın

Çalı ş anları ,

gelecekte
i ş lebnenin
ust
noktalanna
hazırlama y ı
amaç layan
faaliyetler
aşağıdakilerden
hangis inin içeris inde yer alır?
hiy.rar~ik

Al
Bl
CL
OL
El

4. Pe rfo rmans
de ğe rlemelerinin
pers onel
seç imindeki rolu a şa ğıdakilerden hangisidir?
Al

alı ştırmayı

işgücü

Gerçek

Bl
Dl
El

işe

değildir?

gelec ekte
gereksinim
ne ad verilir?

Al

c)

Çalışma saatleri konusunda özgü r bırakmak
Kendi ücretini belirleme fırsatı vermek
Personele , kısa süreli tatil izinleri vermek
Personele,
işletmeyi
ıanıtıcı
yayınlar
sunmak
Yapacagı görevleri kendisinin belirlemesini

bilgiler

işin aşaTlalarının
işin sınırlarının
işe alınacaı: personel sayısının
işin gerektirdiği görevlerin
Işe l1)'g..ın persaıel özelliklerinin

duyacağı i ş güc üne

alı şfirma

belirlenmesine

OL
El

3. Bir

işe

bir

sağlamak

hizmet eder ?

Al
Bl
CL
Dl

hangisi

y ö ntemidir?

insana ve yönetilmesine önem veren

Ekip

A
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ve

açık

Deneyim
Disiplin

kazandırma

Geliştirme

işlere işletme

Bl

CL

Dl

El

A

içinden mi , yoksa dışından mı
personel alınacağın ı n belirlenmesi
Performans
düzeyleri
yüksek
olan
personelin özelliklerinin saptanıp adaylann
özellikleriyle karşılaştırma yapılması
Personel
seçiminde
görevli
kişilerin,
adaylara daha adil ve objektif davranmalan
için eğitilmesi
işletmeye
en
nitelikli
adaylann
başvurmalannı
sağlayarak,
en
iyiler
arasından seçim yapma imkiını vermesi
iş gereklerinin hazırlanması ve personel
adaylannın
bu
ıŞ
gereklerine uygun
özellikler
taşıyıp
ıaşımadıklannın
belirlenmesi

iş analizi
Eğitim

8.

Ba şarılı
bir eğitim süre c ı
gereken
ilk
.iLH.IILiL
ha ngis idir?

Al
Bl
CL
OL
El

14

ıçın

izlenmesi

aşağıdakilerdan

Egitimcilerin belirlenmesi
Eğitim yönteminin seçilmesi
Eğitim ihtiyacının belirlenmesi
Amaçların saptanması

E ğitim konularının belirlenmesi

izleyen sayfaya geçini z.
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9, Personelin yetenek ve ilgilerini analiz
etmelerine yardımcı olup aynı zamanda
kariyer geliştirme faaliyeUerini planlamaya
ne ad verilir?
A)
B)
c)
Dl
E)

10.

13. Kök ucret nedir?
Al

Personele bir yıı içinde yapılan ayni ve
nakdi ödemelerin toplamıdır.
B) Ücretlerin
hesaplanma
ve
ödenme
biçimlerini gösteren bir sistemdir.
c) Parayla ifa de edilen ücret miktandır.
Dl Bir ülkede o anda geçerli olan fiyatıann
düzeyi dikkate alınarak hesaplanan satın
alma gücüdür.
El Bir ücrete ilave edilen sosyal yardımlar,
fazla mesai , prim vb. gibi ödemeler
çıkanldıktan sonra kalan kısımdır.

Personel yönetimi
Kariyer yönetimi
Iş geliştirme

Kariyer denetimi
Kariyer planlama

Aşağıdakilerden

hangisi kariyer yönetimiyle

yakından ilişkili değildir?

A)
Bl
c)
D)
E)

14.

karşıla ştı rmalan

Çalışanın ald ı ğı eğitim
Çalışanın

Çalışanın
Çalışanın
Çalışanın

ücret
kullanılan

ölçüUerden biridir?

zihinsel yetenekleri
kişilik özellikleri
kendini geliştirme düzeyi
yaşadığı çevre

Al
Bl

Kök ücret
Ücret düzeyi
cı Ücret sistemi
Dl Taban ücret
El Asgari ücret

11. Bir
bireyin
gerektiği
~ild.
yönlendirilebilmesi
ıçın
öncelikle
aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A)
B)
C)
D)
E)

hangisi
yaparken

Aşağıdakilerden

15.

Aşağıdakilerden

hangisinde ücret ölçüsü

işin

bütunudür?
A)
Bl

Öciillendirilmesi
Disiplira edilmesi
Her yönüyle tanınması
Geribldirim verilmesi
Egtilmesi

Maaş

Performansa dayalı ücret
CL Götürü ücret
Dl Parça başı ücret
El Prim

16. I ~ değerl.m.si nedir?
12.

hangisi personelin gelirini
ancak iş yaşamını daha çekici
hale getirmeyi amaçlayan ödüller arasında
yer alır?
Aşağıdakilerden

Bl

sistemine sağlam bir dayanak
objektif ve bilimsel standartlar
elde etmek için kullanılan birtekniktir.
Etkili bir ücret sistemidir.

CL

ÇalışanLann

Al

artırmayan,

A)

GL
c)
Dl
El

A

Ev

ÜCret

oluşturacak

kirasını

ödeme
Şilket ürünlerinden indirimli yararlandırma
Sağlık ya da hayat sigortası yapma
Odasını
değiştirme
ya da mobilyalannı
yenileme
Prim artışı sağlama

iş

performanslannı

değerlernede kulkınıkın

Dl

El

15

birtekniktir.
işler hakkında bilgi elde etmek ve işleri
tanımlamak
için kullanılan bilimsel bir
yöntemdir.
Aynı sektörde farldı işletmelerde yapılan
işleri karşılaştırmakta kullanılan birtekniktir.
izleyen sayfaya geçiniz.

A
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17.

Aşağıdakilerden hangisi i ş değerlernesinin
eleştirilen yönlerinden biridir?

20. Personelin
aşağıdaki
davr anışlar ından
hangi si
kategori sine girer?

olası
ağı r

hatalı

suç

Al

Adı
bir ücret sistemi klXulmasnıa izin
vermemesi
Bl insan lJlSuru nedeniyle sutjektif yargıla
içermesi
CL Ücret stratejilerinin uygjamıasını en~lemesi
Dl Performans
farklılıklarının
ücretlere
yansıtılmasını engellemesi
El Kaı ve esnekliği bulunmayaı pditikalara

Al

Mesai saatleri içindeaylaklık etmesi
işe geç ~meyi alışkanlık haline getirmesi
cı Görevini ki:tüye kullaıması
Dl Araç gereci amaç dışı kull aıması
El Mesai bitmeden işi bırakması
Bl

dayaıması

21. Cezah

disiplin uygulamaları , çalışanların
kurallara daha
çok hangi
yolla uyma
davr anı şında bulunmalarıyla so nuçlanır?

Al itaat
18. Bir

Bl
c)
Dl
El

planına ihtiyaç duyulup
tam olarak ortaya koyabilmek
ıç ın
öncelikle aşağıdakilerden hangis inin
yapılması gerekir?
iş

değerleme

duyulmadığını

Al

iş

değerlemesi

yapma

Özdeşl eşme

Benimseme
Sürekli
Bilinçli ve istekli

amacın ı n

saptanması

Bl

Iş

değerlemesinin

kimler
tarafından
belirlenmesi
işlerin analiz edilmesi
Var olan sistemde yaşanan problemlerin
analiz edilmesi
Iş
değerlemesinin
hangi
yöntemle
yapılacağına karar verilmesi

22. lşgören sa~tı~ı ve Iş gÜV9nll~i konusunda

yapılacağının

CL
Dl
El

i şveren için aşağıdakilerden hangisi direkt
maliyet unsurudur?

Al

Araç-gereçlerin bakım ve onarım masrafları
idari para cezaları
CL Çalışanları yenden eğitme masrafı
Dl iş kazası ve meslek hastalıkları primleri
El Verimlilign azalmasının ya-<ttığı kayıplar
Bl

23. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına

19. Önleyici
a ş ağıdakilerden

Al

yol açan biyolojik etkenlerden biridir?

dis iplin
yaklaşımında
hangisi hedeflenir?

tekrarlanan
hatalı
giderek
daha
şiddetli
cezalarla karşılanması ve böylece süreklilik
kazanmasının önlenmesi
Cezalann
personel
tarafından
belirlenmesine izin verilmesi böylece ceza
aldıklan zaman itiraz etmelerinin önlenmesi
Personelin hatalı davranışlannın ceza
uygulanarak sona erdirilmesi
Parso""lin hatalı davranışlannın suç olarak
değ i L. rehberlik gerektiren sorun olarak ele
alınması ve böylece kurallara istekle ve
bilinçli uyma davranl~12Innın geli~mesi
Personelin örgütsel kurallara istekle ve
bilinçli olarak uyması sağlanarak kuralları
ihlal etmesinin önlenmesi
Personelin

davranışlarının

Bl

c)
Dl

El

A

Al
Bl

Virüsler
Radyasyon

CL

Kurşın

Dl Kömü- tozu
El Stre,

24.

hangisi strese neden olan
örgütsel faktörlerden biridir ?

Aşağıdakilerden

iş tecrübesi yetersi zliği
Fazla sorumluluk yükleme
CL Ekonomik pr~emler
D) Ailevi problemler

Al

(3)

E)

16

Aşırı hırslar

izleyen sayfaya geçiniz.
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29, Insan kaynakları bilgi si stemi nedir ?

25, Bölges el ya da ulusal düzeyde aynı meslekte
ya da aynı i ş kolunda faaliyet gösteren

Al

sendikaların bir aray a gelme siyle kurulan
örgüte ne ad ve r ilir?

insan kaynakları bölümünün forksiyonlarını
yerine getirebilmek için , irieraktif elektronik
medyayı kulla-ıabilmektir.

Al
Bl
c)
Dl
El

Işkolu sendikası

Bl

Ulusal sendika
Federasyon
Konfederasyon
Birlik

işletmenin tüm insan kaynakları faaliyetleriyle

ilgili

ör!psel

verinin

toplanmasını ,

saklanmasını , gJn:::ell eştirilmesini,

strateji k ve
ka'"arla'" verilmesine yardı m cı olacak
bilgi haline OOr"ıüştürülmesiri sagayan bir
sistemdr.
c) yönetimin karar alma ve denetleme işlevini
desteklemek için , iç ve dış çevreden verileri
depolayan ve
ileten
toplayan, işleyen,
yCınetsel

etkileşi mli öğeler bU:ürı::ıdJr.

Dl
26_

El

hangi si sendikaların çalışma
yönelik faaliyetlerinden biridir?

Aşağıdakilerden

hayatına

Üyelerine acli yardımda bulunmak
KlI"s ve kaıferanslar düzenlemek
CL Kooperatifkurmak
Dl Toplu iş sözleşmesi yapmat.
El Üyelerine mesleki egitim vermek

insan kaynadarı faaliyetleri ile organizasyonel
amaçlar a'"asındaki uyı.mu etkinleştirmayi
saııayan bir sistemdir.
insan kaynakları bölümünün forksiyonlarını
yerine getirebilmek için, telekomünikasyon
agar ı nı kullanabilmektir.

Al
Bl

30.

Aşağıdakilerden

hangis i eğitim ve geliştirme
modülLi olan bir ins an kaynakları bilgi
sis teminin ya rarları a ra s ında l!!..!:. almaz?

Al

Bireyselolarak personelin bugüne kadar
belirlemek
Personelin ihtiyacı olan uygun eğitimn
aldığ ı eğitimi

Bl

alınmasını sağlamak

CL
27_ Türkiye'de bir grev , genel
gLivenliği

bozduğu

aşağıdakil e rden

hangisi

ve milli
gerekçesiyle

sağlığı

OL

tarafından

ertelenebilir?
Al
Bl
c)
Dl
El

28_

El

E ğitim sonrası yapılan değerlemede , eğitim

alanlan h akkında daha doğru bilgi elde
etmek
Yeni personel sağlanmasında ekonomik
olmak
Eğitim

programlannı

kolaylıkla

belirlemek

ve

kat ılı mcı lan

Bakanlar Kurulu
lBMM
Işveren
işveren sendikası
Işçi sendikası

Aşağıdakilerden

si steminin

hangi si insan kaynaldarı bilgi
uygulama
ala nlarından
biri

değildir ?

Al
Gl

iş hıi<ukllYla ilgili yasal clJzenemeler
işçi sagığı ve iş g.Jvenliği

CL Ücret yCoetimi
Dl Eğtim ve geliştirme
El Kal iteyöıetimi

A
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izleyen sayfaya geçiniz.

