
dakilerden hangisi çal anlar n i e
devams zl na neden olan faktörlerden biri
de ildir?

Hastal k
Dü ük ücret

r çal ma ko ullar
Yüksek i  tatmini

 i  yükü

e al m sürecinde adaya uygulanan testlerle
ilgili olarak,  zeka testinin ki inin zekas , bilgi
testinin  ki inin bilgisini ölçüyor olmas
sözkonusu testlerin hangi özelli i ile ilgilidir?

Güvenilirlik
Duyarl k
Sübjektiflik
Homojenlik
Geçerlilik

dakilerden hangisi i e al m sürecinde
önceden belirlenmi  bir plana göre
gerçekle tirilen mülakat türü aras nda yer al r?

Yap land lmam  mülakat
Yap land lm  mülakat
Bask  mülakat
Serbest mülakat
Yetkinlik bazl  mülakat

dakilerden hangisi e itim ihtiyaç analiz
düzeylerinden biri de ildir?

letme düzeyinde analiz
 düzeyinde analiz

Ünvan düzeyinde analiz
Sektör düzeyinde analiz
Ki i düzeyinde analiz

Maslow’un htiyaçlar Hiyerar isi Kuram ’na göre
bireyin ula abilece i nihai gereksinimi

dakilerden hangisidir?

Güvenlik
Kendini gerçekle tirme
Sayg nl k
Sosyal
Fizyolojik

dakilerden hangisi performans
de erlemeyi yapacak ki iler aras nda yer
almaz?

görenin ilk amiri
görenin  son amiri
görenin kendisi

Devlet
Çal an n i  arkada lar

dakilerden hangisi performans
de erlemede yöneticilerden kaynaklanan
de erleme hatas r?

360 derece geri bildirim
ralama yöntemi

Kontras hatas
Zorunlu da m yöntemi
Puan yöntemi

dakilerden hangisi insan kaynaklar
temininde kullan lan iç kaynaklar aras nda yer
al r?

Terfi ve nakiller
Rakipler ve di er firmalar

 duyurular
nternet siteleri

Mevcut i görenlerin ve tan klar n tavsiyeleri



dakilerden hangisi insan kaynaklar
yönetiminin temel fonksiyonlar  aras nda yer
almaz?

itim ve geli tirme
Stratejik planlama
Ücret yönetimi
Kariyer yönetimi
Performans de erleme

 analizi a daki unsurlardan hangisini
içermez?

Performans kriterleri
in özeti
 gerekleri
 tan

Kullan lan araçlar

dakilerden hangisi i  ba  e itim
yöntemlerinden biridir?

Konferans
Seminer
Oryantasyon
nceleme gezisi

Kurslar

dakilerden hangisi örgütteki personel
fazlal  azaltmak için izlenecek yollardan biri
de ildir?

Terfiler
Ücretsiz izin
Geçici görevlendirme
Erken emeklilik
Çal ma saatlerini azaltma

Kariyer düzle mesi sorunu hangi kariyer
evresinde daha yo un olarak ortaya

kmaktad r?

Ke fetme
Kariyer ortas
Kurma
Kariyer sonu
Azalma

Yöneticilerin kendi kendilerini daha iyi
anlamalar  sa layan, ba kalar  üzerindeki
etkilerini de erlemelerine yard mc  olan ve i leri
konusunda daha duyarl  hale getirmesini amaç
edinen e itim a dakilerden hangisidir?

Duyarl k
Örnek olay
Rol oynama
Rotasyon
Bekleyen sorunlar

Performans de erleme yaparken,
de erlendiriciler k sa bir süre içinde birçok
ki iyi de erlendirdi inde ki ileri birbirleri ile
kar la rmalar  sonucu yapm  olduklar
hataya ne ad verilir?

Hale etkisi
At f hatas
Sübjektiflik
Ki isel önyarg lar
Kontrast hatas

Bir i görenin, i letme içinde, kendi i inden
ba ka bir görevde, i in ö retilmesi amac yla
geçici bir süre çal lmas na ne ad verilir?

Terfi
Rotasyon
Yönlendirme
Geli tirme

lavuz yeti tirme

“Herhangi bir plan döneminde i letmenin elinde
bulunan personelin say  ve nitelik olarak
hesaplanmas ” hangi temel KY fonksiyonu ile
ilgilidir?

nsan kaynaklar  planlamas
 analizi
 de erleme

Ücret
itim ve geli tirme



letmelerde ileri teknoloji kullan
dakilerden hangisinin artmas na neden

olur?

Nitelikli i gücü ihtiyac
çi-i veren anla malar

Devams zl k oran
 kazalar

Hatal  ürün oran

dakilerden hangisi devams zl k
kapsam nda de erlendirilmez?

Özel i ler nedeniyle al nan izinler
ll k izinler

Hastal k nedeniyle rapora dayanan izinler
e geç gelmeler
ten erken ayr lmalar

kt  birimleri ölçülebilir oldu unda a daki
hangi ücret sisteminin kullan lmas  do ru olur?

Zaman temelli ücret sistemi
Parça ba  ücret sistemi
Götürü ücret sistemi
Asgari ücret
Sosyal yard m ve hizmetler


