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1. Örgütsel davranışın temel bağlaçlarından 
hangisi örgütün yaşayan bir sistem olduğunu 
ve birbiriyle uyum içinde çalışan parçalardan 
oluşması gerektiğini savunur? 

Al Durumsallık bağlacı 
Bl Bilimsel yönetim bağlacı 
c) Çok yönlü analiz bağlacı 

OL Açık sistem bağlacı 
El Disiplinlerarası baglaç 

2. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın 
ilgilendiği konulardan biri değildir? 

Al Insan davranışlan 
Bl Çalışma düzeni 
c) Örgütün finansal yapısı 
D) Örgüt ve çevre etkileşimi 
El işin yapılışı 

3. Örgüllerde iki değişken arasındaki ilişkinin 
bir diğer değişken tarafından etkileneceğini , 

bu nedenle de evrensel sonuç lara ula şmanı" 
imkansız olduğunu s~vuniln örgütsel 
davranış yakla şımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Durumsallık modeli 
Bl Sistem yaklaşımı 
CL Bürokrasi modeli 
OL Klasik örgüt kuramı 
El Insan ilişkileri yaklaşımı 

4. Aşağıdakilerden hangisi Weber'in bürokrasi 
modelinin özelliklerinden biri değildir? 

Al Merkezi bir otoritenin varlığı 
Bl iyi bir kayıt ve dosyalama sistemnin olması 
CL Örgüt sah ipliğinin yöneticiden ayn olması 
OL ileri bir işbölümünün olması 
El işte ilerlemenin yaşa ve çalışma süresine 

bağlı olması 

5. Meslek sınavlarını kazanan bir kimsenin bu 
başarısını şansa ve kadere bağlaması 

aşağıdaki kişilik tiplerinden hangisine bir 
örnektir? 

Al Kendine güvenen 
GL Dışsal kendilik kontrollü 
cı Başan yönelimli 
Dl Risk eğilimli 
El içsel kendilik kontrollü 
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6. Aşağıdak ilerden hangisi Freud'un kuramında 
kişilik geliş iminde 0·1 yaş dönemini ifade 
eder? 

Al Fallik 
Bl Anal 
cı Oral 
OL Genital 
El Latens 

7. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin 

oluşumunu etkileyen faktörlerden biri 
değildir? 

Al Arka daşlar 

Bl Kültür 
cı Aile 
OL Zeka 
El Kalıtım 

8. Aşağıdakilerden hangisi sonul değerlere bir 
örnektir? 

Ai Nezaket 
Bi Sorumluluk 
Ci Yaratıcılık 

Di Temizlik 
Ei Sosyal tanınma 

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal geri bildirim 
kaynaklarına bir örnektir? 

Al Ekonometrik veriler 
Bl Bilgisayarla elde edilen bilgiler 
CL Raporlar 
OL Danışmanlar 

El i!:;tal~lik cımı~zleıi 

10. Yuksak notlar aldığı halda ailesi tarafından 
takdir edilmeyen bir öğrencinin , bir sure 
sonra ders çalışmayı bırakması , pekiştirme 
turlerinden hangisine bir örnektir? 

Al Kaçış 
Gl Ödül 
cı Sönme 
OL Ceza 
El Olumlu pekiştirme 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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11. Örgütlerda kültüral değ9rleri hatırlatıcı bir 
görev üstlenen ve i şgörenlerin daha once 
dinlediği veya tanık olduğu geçmişteki 

olayları içeren orgüt kültürü elema nı 

aşağıdakilerdan hangisi? 

Al Seremaniler 
Bl Hikayeler ve mitler 
c} Ayinler 
Dl Geçiş töreni 
El Geliştirme ve yüceitme töreni 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangis i AGIL modelinin 
meşruluk fonksiyonunu açıklar? 

Al Sosyal sistemin parçalannı bir araya getirme 
isteği ancak meşru olmasıyla gerçekleşir. 

Bl Sosyal sistem, amaçlanna ulaşmak için 
meşruluk kazanmak zorunda değildir. 

c} Sosyal sistem meşru olmak için amaçlannı 
belirlemelidir. 

Dl Meşruluk, sosyal sistemin yaşadığı çevre 
tarafından kabul edilmesi ihtiyacından 

doğar. 

El Meşruluk, sosyal sistemin çevresini 
tanımasıyla gerçekleşir. 

13. Yeni bir urunun piyasaya hazırlanma s ı 
projesinde çalışanların yaş, eğitim , tecrübe 
gibi ozellikler bakımından birbirlerine 
benzemeleri grup ba şarısını etkileyen 
faktörlerden hangisine bir örnektir? 

Al Grup kompozisyonu 
Bl Grup büyüklÜğÜ 
c} Grup normları 
Dl Grup bağlılığı 
El Grup kültürü 

14. Aşağıdakilerden hangisi birincil gruba bir 
örnektir ? 

Al Dernekler üyeleri 
Bl Aile üyeleri 
C) Sendika üyeleri 
Dl Baıka çalışaıla-ı 
El Şirket çalışanarı 

15. Aşağıdakilerdan hangisi Yol.Amaç 
göre astların davranışlarını 

durumsal faktörlerden biri değildir? 

Al çevresel özellikler 
Bl Otorite sistemi 
CL Görev yapısı 
D) iş grubu 
E) Algılanmış yetenek 

A 

Modeli'ne 
etkileyen 
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16. Aşağıdakilerden hangisi 
fonksiyonlarından biri değildir? 

A) Gr~ ideolojilerini benimsemek 
Bl Gn~arı dışarıdatemsil etmek 
cı Gr~ içindeki tartışmaları desteklemek 
OL Gr~faaliyetlerini dizenlamek 

A 
liderlik 

El Gr~ için [:jr davranış modeli ortaya koymak 

17. Yeni işe başlayan bir kişinin ne iş yapacağını 
ve kime karşı sorumlu olduğunu bilememesi 
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? 

Al Dikey çatışma 
Bl Kurmay çatışma 
cı Rol çatışması 
D) Yatay çalışma 
El Rol belirsiztiği 

18. çatışmanın ortadan ka ldırılamaz olduğunu ve 
örgüt performansını olumlu etkilediğini 

savunan yaklaşım aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al insan ilişkileri 
B) Geleneksel 
CL Etkileşimei 

ol Modem 
E) Tutucu 

19. Aşağıdakilerden hangis i stresi önlemede 
kullanıla cak bireysel yöntemlerdan biri 
değildir? 

Al Hobiler bulmak 
B) Dengeli beslenmek 
CL Düzenli tatil yapmak 
OL Yalnız kalmak 
E) Düzenli sağlık kontrolü yaptırmak 

20. Ingilizce bilmeyen bir sekreterden Ingilizce 
mektup yazmasının istenmesi, stres 
kaynaklarından hangisine bir örnektir? 

A) Zaman baskısı 
B) işin monotonlUğU 
CL Niceliksel a~ın yüklenme 
OL Niteliksel aş ı rı yüklenme 
E) Rol baskısı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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21. Davranış bilimlerinin bilgi yapısını kullanarak, 
örgut çapındaki insanları ilgilendiren 
değişiklikleri planlayarak, iş ortamının , 

çalışanların davranışlarının ve refahının 
kalitesi ni yükselterek örgüt performansını 

artırmayı amaçlayan yöntem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ÖrgJt: dizaynı 
Bl ÖrgJt: geliştirme 
CL ÖrgJt: kı]türü 
ol OrgJt:sel de{jşim 
El ÖrgJt:seI etkinlik 

22. Bir işç inin , takım arkada şlarının işyerinde 

yapılan bir değişime karşı çıkması nedeniyle, 
istese bile bu değişimi desteklenmemesj. 
deği~ime direncin bireysel nedenlerinden 
hangisine bir örnektir? 

Al ilgili olmama 
Bl Ekonomik faktörler 
c) Sosyal nedenler 
Dl Bilinmeyen korkusu 
El Alışkanlık 

23. Insanların kurduğu bireysel ve toplumsal 
ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, 

kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötu gibi 
ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplini 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kı]tlr 

Bl AHak 
c) Estetik 
Dl Değoc 

El Etik 

24. "Bunu ailem için yapıyorum." ; "Seçmenlerin 
bana ihtiyacı var." gibi fikirlerle etik dışı 

davranışların meşrulaştırılmaya çalışılması, etik 
dışı davranışların nedenlerinden hangisine bir 
örnektir? 

Al Kendini haklı ~me 
Bl Kendine dJşkünlük 
CL Kendini koruma 
Dl Eksik değerlendirme 
El Hassasiyetsizlik 

25. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içinde guç 
ili§k.ilerini etkileyen durumsal faktörlerden 
biri değildir? 

Al Kişisel karakteristikler 
Gl ÖrgJt: kı]nrü 
CL Kaynak kıtlıg. 
Dl Güç algıları 
El ÖrgJt:sel belirsizlik 
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A 
26, Aşağıdakilerden hangisi guç kavramı ile ilgili 
~ bir ifadedir? 

Al Kuwet , gücün yasal halidir. 
B) Güç , insanlar arası ilişkileri karakterize eden 

sosyal birterimdir. 
c) Güç, zamana ve içinde bulunulan ortama 

göre değişiklik gösterir. 
O) Güç, otoriteyi içine alan bir kavramdır. 
El Gücü meşrulaştıran kaynak oloritedir. 

27. Çalışma yaşamındaki gudülenmeyi artırmak, 
çalışana daha fazla sorumluluk ve otonomi 
vermek amacıyla çalışanın iş sorumluluğunu 

dikey boyutta artıran iş dizaynı yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al iş rotasyoo..ı 
Bl iş zenginleştirme 
CL işlerin basitleştirilmesi 
Dl işlerin birleştiril mesi 
El iş gırişletme 

28. Aşağıdakilerden hangisi, iş 
modern yaklaşımlill"dan "gudüsel 
olumsuz sonuçlarından biridir? 

Al iştatminindeartış 
Bl Personel kullanım dJzeyindeartış 
CL Ürln kalitesinde atış 
Dl işe deva-nlılıkta artış 
El Eğtim sürecindeartış 

dizaynında 
yaklaşımın" 

29. Bireyin bir ilişkide kendisi ile karşısındaki 
arasında oluşan geleceğe dönuk alışveriş 

anlaşmasının koşullarına ilişkin algısına ne ad 
verilir? 

Al Psikolojik sözleşme 
Bl Tq:jumsallaşma 

CL Performans 
Dl Performans planlaması 
El Kariyer plaılaması 

30. Işe yeni başlayanlann, IŞI öğrendikleri 
kişilerle başarılı ve tabnin edici ilişkiler 

kurması , örgutsel toplumsallaşmanın 

boyutlarından hangisini ifade eder? 

Al Performans yeterliligi 
Bl Dil 
CL insan faktörü 
Dl Örgütsel amaçlar 
El Siyaset 

izleyen sayfaya geçiniz. 


