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iNSAN KAYNAKLARI YÖNETiMi A 
2011 AS 3401-A 

1. Insan kaynaklan yöneticileri aşağıdakilerden 
hangisini gerçekleştirmek üzere 
koordinasyon görevini üstlenirler? 

A) Komuta yöneticilerine servis venrıek ve 
çeş~1i plUgıamlan yönetmek 

B) Kendi uzmanlık alanlanyla ilgili konularda 
komuta yöneticilerine danışmanlık yapmak 

C) Insan kaynaklan pol~ikalannın ve 
prosedürlerinin işletmenin tümünde düzenli 
bir şekilde uygulanmasını saglamak 

D) Sorumlulukları bulunan hizmet alanlanndaki 
insanlann faaliyetlerini yönlendirmek 

E) Kendi bölümlerinde çalışanlan amaçlar 
dogru~usunda yöne~mek 

2. Aşağıdaki Işletmelerden hangisinin örgüt 
yapısında insan kaynaklan bölümüna 
gereken önemin verilme olasılığı daha 
dÜsÜktiir? 

A) Geniş bir coğıafi alana yayılmış olan 
B) Kalite odaklı bir küRüıü bulunan 
C) Ekip çalışmasını ve yüksek yetkinlik isteyen 

faaliyetlerin yapılmasını gerektiren 
D) i nsana ve yönetilmesine önem veren 
E) Çalışan sayısı az olan 

3. Aşağıdakilerden hangisi Insan kaynakları 
bölümünün Iç örgüt yapısında hiyerarşik 
kademe &ayıSının azalmasına neden olan 
faktörlerden biri değildir? 

A) OsUenilen faaliyetlerin azalması 
B) Teknolojinin kullanılmaya başlanması 
C) Çalışanların daha nitelikli hale gelmesi 
D) Bölümden beklentilerin değişmesi 
E) Ekip çalışmasının önem kazanması 

4. iş latmalarin rekabat avantajı sağlamasında 
!.!!. atkili kaynak aşağıdakilardan hangisidir? 

A) Tesis 
B) Insan 
C) Teknoloji 
D) Hammadde 
E) Deneyim 
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5. Işın gerektirdiği genel davranışlar yerıne 
başarı veya başarısızlıkla sonuçlanan duruma 
özgü, somut davranışları ortaya koyan iş 

analizi yöntemi aşağıdakilardan hangisidir? 

A) Anket 
B) Fonksiyonel iş anal izi 
C) Durum anal izi 
D) Kritik olay 
E) iş envanteri 

6. Bir iş tammı, aşağıdakilerden hangisinin 
belirlenmesi için kullanılamaz? 

A) işin diğer işlere göre öneminin 
B) işin iirgüt yapısı içindeki yerinin 
C) işe ilişkin çalışma sürelerinin 
D) işe ilişkin çalışma koşullarının 
E) işi yapacak personelin sahip olması gereken 

bilgi ve deneyim düzeyinin 

7. Aşağıdakilerdan hangisi ilari dareceda 
bölümlendlrllmlş, standartlaştırılmış Işler ıçın 
uygun olan iş analizi tekniğidir? 

A) iş lanımları 
B) Kritik olay 
C) iş envanterıeri 
D) Durum anal izi 
E) Fonksiyonel iş anal izi 

8. Aşağıdakilerden hangisi i Ş gerekler i 
fo r mu nda ııııı:. iImiıiı1 

A) işin ilgili olduğu depırtman 
B) işin içerdiği görevler 
C) Çalışma koşulları 
D) işi yapan kişinin bağlı olduğu ilk yöneticinin 

kimliği 

E) işin gerektirdiği personel özellikleri 
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9. Ost düzey yönetim d~ındaki i~lerde ihtiyaç 
duyulan personel sayısını belirleyen yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bülüncül düzey 
B) Temel roller 
C) Durumsallık 
D) Manlıksal 
E) iş analizi 

10. Personelin programlanmamış bir biçimde işe 
geç gelmesi aşağıdaki kavramlardan 
hangisinin içerisinde yer alır? 

A) işten çıkma 
B) izin 
cı Devamsızlık 
D) Dönüşüm 
E) Tatil 

11. işletmenin her bir bölümünün, kendi personel 
Ihtiyacını tahmın etti ğı sezgisel planlama 
yöntemı aşağıdakilerden hanglsldl r? 

A) Çoklu regresyon 
B) Matematikseltahmin 
C) Delphi 
D) Aşağıdanyukarıyatahmin 
E) Yukarıdan aşağıyatahmin 

12. Bır lşlebnenln gelecekte gereksinim 
duyacağı işgücüne ne ad verilir? 

A) Standart işgücü 
B) Gerçek işgücü 
cı i nsan kaynaklan alZl 
D) Optimum ~gücü 
E) i nsan kaynaklan talebi 

13. Yedek personel ihtiyacı 

kavramla rdan hangis iyle 
bağlanbildır? 

A) Dönüşüm oranı 
B) Oevamsızlık oranı 
cı iş ge18k1eri 
D) iş değellemesi 
E) iş tanımı 

A 

aşağıdaki 

doğrudan 

15 

A 
14. Performans değerlemelerinin personel 

seçimindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Perfonnans düzeyleri yüksek olan 
peısonelin özelliklerinin saptanıp adayların 
özellikleriyle kaışılaştınna yapılması 

B) Çeş~1i işlerin boşalma zamanlannın ve açık 
işlere işletme içinden mi, yoksa dışından mı 
personel alınacağının belirlenmesi 

C) iş gereklerinin hazırianması ve peısonel 
adaylarının bu ~ gereklerine uygun 
özellikler taşıyıp taşımadıklannın 
belirtenmesi 

D) Peısonel seçiminde görevli kişilerin, 

adaylara daha adil ve objektif davranmalan 
için ağ itilmesi 

E) işletmeye en nitelikli adayların 
başvunnalannı sağlayarak, en iyiler 
arasından seçim yapma imkanı vermesi 

15. Aşağıdakilerden hangisi serbest mülakat 
lakniğinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Adayın, izlenim yönetimi yoluyla gÖlÜşmeciyi 
yanııtma olasılığ ının bulunması 

B) Adayla ilgili geniş çapta bilgi edinmeye 
yarayan esnek bir mülakat türü olması 

C) Halo etkisine fırsat verme olasılığının 
bulunması 

D) Adayın, işteki başarısı ıçın ge18kli 
durumlardaki davranışlarını incelemeye 
yarayan bir teknik olması 

E) Görüşmecinin, gereksiz ayrıntılara inme 
olasılığ ının bulunması 

16. Alt düzey Işler ıçın !ll UYDun personel bulma 
yöntami aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Danışmanlık şirketlerinden yararianma 
B) Insan kaynakları s~elerinden yaralıanma 
cı Duyuru yayınlama 
D) K~isel başvurulan dikkate alma 
E) iş kurumuna başvunna 
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17. Personel bulmada i~lebnenin ve ı~ın 
adaylara gerçek nitelikleriyle sunumuna ne 
ad verilir? 

Al işin standart tanıtımı 
Bl işin gerekleri 
CL işin geıçekçi ön tan ıtımı 
D) işin somut tanıtımı 
El işin nneliksel özellikleri 

18. iş analizlerinin personel saçma sürecindeki 
rolü aşağıdakilerden hangisidir? 

Al işletmeye nnelikli adaylann başvurmalannı 
ve onlar arasından da en uygun adayın 
seçilmesini sağlamak 

Bl Adaylann iş için uygun olup olmadıklarını 
anlamayı mümkün kılacak iş tanımlarını ve 
iş gereklerini hazırtamak 

CL Performans düzeyleri yüksek olan 
personelin özelliklerini saptayıp adayların 

özellikleriyle karşılaştırmak 
Dl çeşnli işlerin boşalma zamanlannı ve bu 

açık işlere işletme içinden mi, dışından mı 
personel alınacağ ını belir1emek 

El PelSOnel seçiminde gö19vli 
adaylara daha adil ve 
davranmalann. sağlamak 

kişilerin, 

objektif 

19. Personele lşlebnenln birimlerinin tanıtıldığı, 

işletmede izlenen politika ve prosedürlerin 
açıklandığı, ücretlendinne, eğitim fırsatları ve 
güvenlik gibi konularda bilgilerin aktarıldığı 
Işe alışbrma eğitimine ne ad verilir? 

Al Bilgilendirme eğlimi 
Bl Bi19Y meıkezli işe alıştırma eğlimi 
CL iş meıkezli işe alıştırma es limi 
Dl Genel ~e alıştırma eğnimi 
El Özel işe alıştırma eğlimi 

20. Aşağıdakilerden hangisi işe alışbrmayı 
gerektiren nedenlerden biri değildir? 

Al Rakip firmalan izlemek 
BlOrtak bir amaç oluşturmak 
C) Personelin ilk andan itibaren verimli 

olmasını sağlamak 
Dl Uyulması gereken kuralları açıklamak 
E) Personele işini ve işletmesini sevdimıek 

A 16 

A 
21. i~e alı~tırmada kullanılan yöntemlerden 

hangisi bire bır iletişime ı!l!.!!ı! fn!ıı. olanak 
tanır? 

Al işletme gezileri 
Bl işletmeyi tanıtıcı yayınlar 
CL iş başında eğnim 
Dl Konferanslar ve grup toplantıları 
El Mülakatlar 

22. işe alışbrma eğitiminin 
bölümünde aşağıdakilerden 

bilgilendirme 
hangisi .mı:: 

iIıDiI7. 

A) Departmanın ve işin tanıtılması 
B) Şirket sırtannın açıklanması 
cı Şiıketin tanıtılması 
Dl Kural ve uygulamaların açıklanması 
E) Yöneticilerin tanıtılması 

23. Önceden saptanmış amaçlara göre 
çalışanların davranışlarında belli gelışmeler 
sağlamaya yarayan planlı etkinlikler dizisine 
na ad verilir? 

Al Egnim 
Bl Oıyantasyon 
cı Yönlendirme 
Dl Kooldinasyon 
El Rol algılama 

24. Personele, beklenmedik 
karşısında yenı koşullara 

sağlayan eğitim ilkesi 
hangisidir? 

Al Ilgililerin etkin katılımı 
Bl EMirnde fırsat eşnliği 
cı Planlı eMim 
Dl EMimin süreklilig i 
El Egnimin yeteMiğ i 

bır değişiklik 

uyum olanağını 

a~ağıdakilerden 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Geçmi~tıı i~lebnede ya~anmı~ bir olayla ilgili 
olarak katılımcılarm görüş ve düşüncelerine 
başvuran ve tartışbran lşlebne dışı eğlUm 

yöntemine ne ad verilir? 

Al işletme oyunları 
Bl Diyalog kurma 
CL Ömekolay 
ol Yönlendiıme 
El Sanaloyunları 

26. Aşağıdakilerden hangisi personel eğitiminin 
kapsamı içerisinde m almaz? 

Al EMim ilkelerinin saptanması 
Bl EMim poınikelarının belirlenmesi 
cı Eğnim yönteminin belirlenmesi 
D) Kariyer planlannın hazırtanması 
El Geliştiıme faaliyetlerinin planlanması 

27. Verimliliğini sürdürmeye devam ebneyl ve 
aynı zamanda i~ ya~amından aynlma 
hazırlığına başıarnay. içeren kariyer 
gelıştırme aşamasına ne ad verilir? 

Al Orta keriyer 
Bl Son keriyer 
CL Sürdüıülebilir keriyer 
ol Planlanan keriyer 
El Olgun kenyar 

28. ~ağıdakilerden hangisi kariyer yönetimiyle 
yakından ilişkili değildir? 

Al Çalışanın yaşadığı çevre 
Bl Çalışanın aldığı eMim 
CL Çalışanın zihinsel yetenekleri 
OL Çalışanın kişilik özellikleri 
El Çalışanın kendini geliştiıma düzeyi 

A 17 

A 
29. Personelin yetıınek ve ilgilerini analiz 

etmelerine yardımcı olup aynı zamanda 
karlyer gelıştırme faaliyetlerini planlamaya 
ne ad verilir? 

Al iş geliştiıme 
Bl Kariyerdenetimi 
cı Kariyer planlama 
OL Peısonel yönetimi 
El Kariyer yönetimi 

30. Bır lşlebnede karlyer yollarının 
belirlenmesinde kolaylık sağlayan öncelikli 
unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ödül türleri 
Bl Ceza türleri 
cı Kariyer haritaları 
OL Ücret basamakları 
El Perfoımans kriterleri 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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