
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI A
Sorumluluk düzeyi ve bu sorumluluk
düzeyinde gerçekleştirilen işlemler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

1.

Sorumluluk Düzeyi 1: Şirket içi rutin evrak
işlerini yürütmek, giden-gelen evrakı takip
etmek 

A)

Sorumluluk Düzeyi 2: İş yükünü göz önüne
alarak personelin iş programlarını
değiştirmek

B)

Sorumluluk Düzeyi 4: Klasik cevapları olan
rutin telefon görüşmelerini gerçekleştirmek

C)

Sorumluluk Düzeyi 5: Formları düzenlemekD)
Sorumluluk Düzeyi 3: Dikte almakE)

I.   Yazıları şekil ve içerik açısından düzenlemek
II.  Çeşitli eğitim seminerlerine ve konferanslara
     katılmak
III. Koşullara bağlı hareket etmek
IV. Rakam dökümlerini toplamak

Yukarıdakilerden hangileri çağdaş
sekreterlik anlayışına uygun sekreterlik
hizmeti değildir?

2.

Yalnız IIA)
Yalnız IVB)
I ve IIC)
I ve IIID)
II ve IVE)

Aşağıdakilerden hangisi sekreterlerin
uzmanlaşma sürecinin ilk adımı olarak kabul
edilir?

3.

Stenografi sistemlerinin geliştirilmesiA)
Bilgisayarın yaygınlaşmasıB)
Dosyalamanın öğrenilmesiC)
Daktilo kullanımının başlamasıD)
Arşivleme yöntemleri geliştirilmesiE)

Stenografinin geliştirilme nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Yazıları yakın, küçük ve dar yazabilmekA)
Sözcükleri simgelerle ve işaretlerle ya da
kısaltmalarla yazmayı sağlamak

B)

Herkes stenografi bilmediği için gizliliği
sağlamak

C)

Devletlerin güvenliklerini sağlamak için
bilgileri şifrelemek

D)

Senatodaki konuşmaları kayda geçirebilmekE)

Aşağıdaki büro elemanlarından hangisi
örgütsel pozisyonları nedeniyle yönetimin
gayri resmi ortağı olarak kabul edilir?

5.

Yardımcı personelA)
YöneticiB)
MemurC)
SekreterD)
DanışmanE)

Bir kişinin mevki, para, kıdem ve benzeri
açılardan üstün olmasına karşın bunu
belirtecek davranışlarda bulunmaktan
kaçınmasına ne ad verilir?

6.

AlçakgönüllülükA)
YardımseverlikB)
HoşgörülülükC)
İyi niyetlilikD)
NezaketE)

1.Temizliğe özen
   göstermek

K-İyi bir etki bırakmak ve
olumlu ilgi görmek isteyen
kişinin özen gösterdiği
kişisel özellik

2.Kendine güven
duymak

L-Kişilerin birbirini itici ya
da çekici bulmalarına yol
açan küçük ayrıntıları
barındıran kişisel özellik

3.Giyimine özen
göstermek

M-Bazı beklentileri
gerçekleşmese bile,
kişilerin kendilerini kabul
etmesini ve olumlu
düşünmeyi sürdürmesini
sağlayan kişisel özellik

Yukarıda verilen kişisel özellikler ve
kapsamlarının doğru eşleştirmesi
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

7.

1-K, 2-L, 3-MA)
1-K, 2-M, 3-LB)
1-L, 2-M, 3-KC)
1-L, 2-K, 3-MD)
1-M, 2-L, 3-KE)
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A
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki
alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını
üstlenmesi ------- olarak tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

kendine güven duymakA)
sadık olmakB)
dürüst olmakC)
sorumluluk sahibi olmakD)
inisiyatif kullanabilmekE)

1.Risk alabilmek
K    İşi daha iyi nasıl      
      yapabileceğini         
      araştırmak

2.Karar verebilmek L    Fırsat yakalamak

3.Yaratıcı olmak M Yeterli bilgiye sahip 
olmak

Yukarıda verilen kişisel özellikler ve
eylemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

9.

1-K, 2-M, 3-LA)
1-K, 2-L,  3-MB)
1-L, 2-M, 3-KC)
1-L, 2-K,  3-MD)
1-M, 2-L, 3-KE)

İnançları, tutumları, niyetleri veya davranışları
değiştirmeye yönelik iletişim süreci ------- olarak
tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

iknaA)
problem çözme yeteneğine sahip olmakB)
ana diline hâkim olmakC)
meslek etiğine uygun davranmakD)
liderlikE)

A şirketinde çalışan Aylin, yöneticisinin ve
bürosunun ihtiyaç duyduğu bilgiye kısa sürede
ulaşabiliyor, bu bilgileri derliyor, analiz edip rapor
haline getirip yöneticisine sunuyor ve bilgileri
tekrar kullanılmak üzere depoluyor.

Aylin’in bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisi
ile ilişkilidir?

11.

Büro makinelerinin ve gerekli olan bilgisayar
programlarını kullanma

A)

Dosyalama-ArşivlemeB)
Zaman yönetimi ve iş önceliklerini belirlemeC)
Ziyaretçilerin kabulü ve ağırlanmasıD)
Randevuların düzenlenmesiE)

Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanının
toplantı ile ilgili görevlerinden biri değildir?

12.

Uygun bir toplantı mekânı ayarlamakA)
Toplantı gündemini yazmakB)
Katılımcıların toplantıda oturacağı yerleri
tespit etmek

C)

Toplantıya ait tüm evrakın dosyalanmasını
yapmak

D)

Basın duyurusunu hazırlamakE)

A şirketinde çalışan Zeki her sabah ilk olarak
yöneticisine günün görüşmelerini hatırlatıyor, ilgili
bilgileri, belgeleri sabah yöneticinin masasına
gerekiyorsa hatırlatıcı notlar ve dosyalarla birlikte
bırakıyor.

Zeki’nin bu faaliyeti sekreterin görev ve
sorumluluklarından hangisi kapsamında
değerlendirilir?

13.

Zaman yönetimiA)
Dosyalama-arşivlemeB)
Randevuların düzenlenmesiC)
Yazışmaları gerçekleştirmeD)
Ziyaretçilerin kabulü ve ağırlanmasıE)

Sekreterin aldığı veya verdiği randevuları
hem kendi ajandasına hem de yöneticisinin
ajandasına kaydetmesine ne ad verilir?

14.

Randevularda paralellik A)
Ajandalara kaydetmeB)
DuygudaşlıkC)
Ajandalarda benzerlikD)
Ajandalarda paralellikE)
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A
1. İşaret parmakları A. % 16,6
2. Orta parmaklar B. % 51,2
3. Yüzük parmakları C. % 23,4 

Yukarıda  F klavye düzeninde parmakların ve
bunlara  düşen yükün doğru eşleştirilmesi
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

15.

1-A, 2-B, 3-CA)
1-A, 2-C, 3-BB)
1-B, 2-C, 3-AC)
1-C, 2-B, 3-AD)
1-C, 2-C, 3-BE)

A şirketinde çalışan Aysun, yöneticinin bir
kızgınlık anında hemen çağırmasını istediği biri
ile görüşmesini birkaç dakika ertelemiştir. 

Yönetici ile üretken bir takım oluşturmak için
Aysun'un bu davranışı aşağıdakilerden
hangisi kapsamında değerlendirilir?

16.

Yöneticinin amaçlarını bilmeA)
Yöneticinin zamanını yönetmeB)
Hatalardan ders almaC)
Yöneticinin zayıf noktalarını ve hatalarını
kapatma

D)

Yönetici ile kişisel ilişkilerini  yönetmeE)

Örgüt içindeki konuma bakılmaksızın
yaşamın bir araya getirdiği arkadaşlıktan
doğan küme türü aşağıdakilerden
hangisidir? 

17.

Karışık takımA)
Dikey takımB)
Yatay takımC)
Doğal takımD)
Biçimsel takım E)

Yönetime yardım edecek bir işlevi
gerçekleştirmek için, 3–5 ya da en fazla 7 üyeden
oluşan, takımın başında atanmış bir yöneticinin
bulunduğu, üyelerinin konuyu iyi bilen
uzmanlardan oluştuğu takıma ------- adı verilir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

dikey kümeA)
kenetli kümeB)
kümeler arası kümeC)
özerk kümeD)
çalışma kümesiE)

Aşağıdakilerden hangisi yöneticiye öneride
bulunurken göz önünde bulundurulması
gereken hususlardan biri değildir?

19.

Öneri sonucunda elde edilecek verim,
kazanç ya da tasarrufu çok iyi ortaya
koymak ve kanıtlamak

A)

Önerilerin, yöneticinin bakış açısına,
politikasına, ilke, amaç ve hedeflerine uygun
olmasına dikkat etmek

B)

Öneride bulunurken soğukkanlı olmak;
yönetici öneriye karşı belirli görüş belirtince
takdirle karşılamak

C)

Öneride bulunurken yöneticiyi ikna etmek
için konuyu abartmaktan kaçınmak ve
yöneticiyi yanıltmamak

D)

Önerinin uygulanmasından sonra, elde
edilen sonuçtan dolayı herhangi bir ödül,
terfi, prim beklemek

E)

Aşağıdakilerden hangisi etkili eleştiri
ilkelerinden biri değildir?

20.

Eski bir davranışı eleştirmemekA)
Karşıdaki kişinin  yanlışlarını ön plana
çıkartmak

B)

Eleştiri için doğru zamanı seçmekC)
Hatanın bir kısmını kişinin kendi üzerine
alarak eleştiri yapmak

D)

Eleştirilerin davranışlara yönelik olmasına
özen göstermek

E)
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A Grubu Cevap Anahtarı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B D B D A C D C A B E C E C D A E E B
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YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI B
Aşağıdakilerden hangisi sekreterlerin
uzmanlaşma sürecinin ilk adımı olarak kabul
edilir?

1.

Stenografi sistemlerinin geliştirilmesiA)
Daktilo kullanımının başlamasıB)
Bilgisayarın yaygınlaşmasıC)
Arşivleme yöntemleri geliştirilmesiD)
Dosyalamanın öğrenilmesiE)

Stenografinin geliştirilme nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Devletlerin güvenliklerini sağlamak için
bilgileri şifrelemek

A)

Yazıları yakın, küçük ve dar yazabilmekB)
Herkes stenografi bilmediği için gizliliği
sağlamak

C)

Sözcükleri simgelerle ve işaretlerle ya da
kısaltmalarla yazmayı sağlamak

D)

Senatodaki konuşmaları kayda geçirebilmekE)

Sorumluluk düzeyi ve bu sorumluluk
düzeyinde gerçekleştirilen işlemler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

3.

Sorumluluk Düzeyi 5: Formları düzenlemekA)
Sorumluluk Düzeyi 3: Dikte almakB)
Sorumluluk Düzeyi 4: Klasik cevapları olan
rutin telefon görüşmelerini gerçekleştirmek

C)

Sorumluluk Düzeyi 2: İş yükünü göz önüne
alarak personelin iş programlarını
değiştirmek

D)

Sorumluluk Düzeyi 1: Şirket içi rutin evrak
işlerini yürütmek, giden-gelen evrakı takip
etmek 

E)

Aşağıdaki büro elemanlarından hangisi
örgütsel pozisyonları nedeniyle yönetimin
gayri resmi ortağı olarak kabul edilir?

4.

Yardımcı personelA)
MemurB)
YöneticiC)
SekreterD)
DanışmanE)

I.   Yazıları şekil ve içerik açısından düzenlemek
II.  Çeşitli eğitim seminerlerine ve konferanslara
     katılmak
III. Koşullara bağlı hareket etmek
IV. Rakam dökümlerini toplamak

Yukarıdakilerden hangileri çağdaş
sekreterlik anlayışına uygun sekreterlik
hizmeti değildir?

5.

Yalnız IIA)
Yalnız IVB)
I ve IIC)
I ve IIID)
II ve IVE)

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki
alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını
üstlenmesi ------- olarak tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

kendine güven duymakA)
sadık olmakB)
dürüst olmakC)
inisiyatif kullanabilmekD)
sorumluluk sahibi olmakE)

Bir kişinin mevki, para, kıdem ve benzeri
açılardan üstün olmasına karşın bunu
belirtecek davranışlarda bulunmaktan
kaçınmasına ne ad verilir?

7.

İyi niyetlilikA)
AlçakgönüllülükB)
HoşgörülülükC)
NezaketD)
YardımseverlikE)
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B

1.Risk alabilmek
K    İşi daha iyi nasıl      
      yapabileceğini         
      araştırmak

2.Karar verebilmek L    Fırsat yakalamak

3.Yaratıcı olmak M Yeterli bilgiye sahip 
olmak

Yukarıda verilen kişisel özellikler ve
eylemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

8.

1-K, 2-M, 3-LA)
1-K, 2-L,  3-MB)
1-L, 2-M, 3-KC)
1-L, 2-K,  3-MD)
1-M, 2-L, 3-KE)

İnançları, tutumları, niyetleri veya davranışları
değiştirmeye yönelik iletişim süreci ------- olarak
tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

problem çözme yeteneğine sahip olmakA)
liderlikB)
meslek etiğine uygun davranmakC)
iknaD)
ana diline hâkim olmakE)

1.Temizliğe özen
   göstermek

K-İyi bir etki bırakmak ve
olumlu ilgi görmek isteyen
kişinin özen gösterdiği
kişisel özellik

2.Kendine güven
duymak

L-Kişilerin birbirini itici ya
da çekici bulmalarına yol
açan küçük ayrıntıları
barındıran kişisel özellik

3.Giyimine özen
göstermek

M-Bazı beklentileri
gerçekleşmese bile,
kişilerin kendilerini kabul
etmesini ve olumlu
düşünmeyi sürdürmesini
sağlayan kişisel özellik

Yukarıda verilen kişisel özellikler ve
kapsamlarının doğru eşleştirmesi
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

10.

1-K, 2-L, 3-MA)
1-K, 2-M, 3-LB)
1-L, 2-M, 3-KC)
1-L, 2-K, 3-MD)
1-M, 2-L, 3-KE)

A şirketinde çalışan Aylin, yöneticisinin ve
bürosunun ihtiyaç duyduğu bilgiye kısa sürede
ulaşabiliyor, bu bilgileri derliyor, analiz edip rapor
haline getirip yöneticisine sunuyor ve bilgileri
tekrar kullanılmak üzere depoluyor.

Aylin’in bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisi
ile ilişkilidir?

11.

Dosyalama-ArşivlemeA)
Randevuların düzenlenmesiB)
Ziyaretçilerin kabulü ve ağırlanmasıC)
Büro makinelerinin ve gerekli olan bilgisayar
programlarını kullanma

D)

Zaman yönetimi ve iş önceliklerini belirlemeE)

A şirketinde çalışan Zeki her sabah ilk olarak
yöneticisine günün görüşmelerini hatırlatıyor, ilgili
bilgileri, belgeleri sabah yöneticinin masasına
gerekiyorsa hatırlatıcı notlar ve dosyalarla birlikte
bırakıyor.

Zeki’nin bu faaliyeti sekreterin görev ve
sorumluluklarından hangisi kapsamında
değerlendirilir?

12.

Randevuların düzenlenmesiA)
Zaman yönetimiB)
Ziyaretçilerin kabulü ve ağırlanmasıC)
Dosyalama-arşivlemeD)
Yazışmaları gerçekleştirmeE)

1. İşaret parmakları A. % 16,6
2. Orta parmaklar B. % 51,2
3. Yüzük parmakları C. % 23,4 

Yukarıda  F klavye düzeninde parmakların ve
bunlara  düşen yükün doğru eşleştirilmesi
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

13.

1-A, 2-B, 3-CA)
1-A, 2-C, 3-BB)
1-B, 2-C, 3-AC)
1-C, 2-B, 3-AD)
1-C, 2-C, 3-BE)

Sekreterin aldığı veya verdiği randevuları
hem kendi ajandasına hem de yöneticisinin
ajandasına kaydetmesine ne ad verilir?

14.

Randevularda paralellik A)
DuygudaşlıkB)
Ajandalarda benzerlikC)
Ajandalara kaydetmeD)
Ajandalarda paralellikE)
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B
Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanının
toplantı ile ilgili görevlerinden biri değildir?

15.

Toplantı gündemini yazmakA)
Toplantıya ait tüm evrakın dosyalanmasını
yapmak

B)

Uygun bir toplantı mekânı ayarlamakC)
Katılımcıların toplantıda oturacağı yerleri
tespit etmek

D)

Basın duyurusunu hazırlamakE)

Aşağıdakilerden hangisi etkili eleştiri
ilkelerinden biri değildir?

16.

Karşıdaki kişinin  yanlışlarını ön plana
çıkartmak

A)

Hatanın bir kısmını kişinin kendi üzerine
alarak eleştiri yapmak

B)

Eleştirilerin davranışlara yönelik olmasına
özen göstermek

C)

Eleştiri için doğru zamanı seçmekD)
Eski bir davranışı eleştirmemekE)

Yönetime yardım edecek bir işlevi
gerçekleştirmek için, 3–5 ya da en fazla 7 üyeden
oluşan, takımın başında atanmış bir yöneticinin
bulunduğu, üyelerinin konuyu iyi bilen
uzmanlardan oluştuğu takıma ------- adı verilir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

özerk kümeA)
dikey kümeB)
çalışma kümesiC)
kümeler arası kümeD)
kenetli kümeE)

Örgüt içindeki konuma bakılmaksızın
yaşamın bir araya getirdiği arkadaşlıktan
doğan küme türü aşağıdakilerden
hangisidir? 

18.

Biçimsel takım A)
Doğal takımB)
Yatay takımC)
Karışık takımD)
Dikey takımE)

A şirketinde çalışan Aysun, yöneticinin bir
kızgınlık anında hemen çağırmasını istediği biri
ile görüşmesini birkaç dakika ertelemiştir. 

Yönetici ile üretken bir takım oluşturmak için
Aysun'un bu davranışı aşağıdakilerden
hangisi kapsamında değerlendirilir?

19.

Yönetici ile kişisel ilişkilerini  yönetmeA)
Yöneticinin zayıf noktalarını ve hatalarını
kapatma

B)

Yöneticinin amaçlarını bilmeC)
Hatalardan ders almaD)
Yöneticinin zamanını yönetmeE)

Aşağıdakilerden hangisi yöneticiye öneride
bulunurken göz önünde bulundurulması
gereken hususlardan biri değildir?

20.

Önerinin uygulanmasından sonra, elde
edilen sonuçtan dolayı herhangi bir ödül,
terfi, prim beklemek

A)

Öneride bulunurken soğukkanlı olmak;
yönetici öneriye karşı belirli görüş belirtince
takdirle karşılamak

B)

Öneride bulunurken yöneticiyi ikna etmek
için konuyu abartmaktan kaçınmak ve
yöneticiyi yanıltmamak

C)

Önerilerin, yöneticinin bakış açısına,
politikasına, ilke, amaç ve hedeflerine uygun
olmasına dikkat etmek

D)

Öneri sonucunda elde edilecek verim,
kazanç ya da tasarrufu çok iyi ortaya
koymak ve kanıtlamak

E)
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YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI C
I.   Yazıları şekil ve içerik açısından düzenlemek
II.  Çeşitli eğitim seminerlerine ve konferanslara
     katılmak
III. Koşullara bağlı hareket etmek
IV. Rakam dökümlerini toplamak

Yukarıdakilerden hangileri çağdaş
sekreterlik anlayışına uygun sekreterlik
hizmeti değildir?

1.

Yalnız IIA)
Yalnız IVB)
I ve IIC)
I ve IIID)
II ve IVE)

Stenografinin geliştirilme nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Devletlerin güvenliklerini sağlamak için
bilgileri şifrelemek

A)

Sözcükleri simgelerle ve işaretlerle ya da
kısaltmalarla yazmayı sağlamak

B)

Senatodaki konuşmaları kayda geçirebilmekC)
Herkes stenografi bilmediği için gizliliği
sağlamak

D)

Yazıları yakın, küçük ve dar yazabilmekE)

Aşağıdakilerden hangisi sekreterlerin
uzmanlaşma sürecinin ilk adımı olarak kabul
edilir?

3.

Daktilo kullanımının başlamasıA)
Arşivleme yöntemleri geliştirilmesiB)
Stenografi sistemlerinin geliştirilmesiC)
Bilgisayarın yaygınlaşmasıD)
Dosyalamanın öğrenilmesiE)

Sorumluluk düzeyi ve bu sorumluluk
düzeyinde gerçekleştirilen işlemler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

4.

Sorumluluk Düzeyi 3: Dikte almakA)
Sorumluluk Düzeyi 5: Formları düzenlemekB)
Sorumluluk Düzeyi 2: İş yükünü göz önüne
alarak personelin iş programlarını
değiştirmek

C)

Sorumluluk Düzeyi 4: Klasik cevapları olan
rutin telefon görüşmelerini gerçekleştirmek

D)

Sorumluluk Düzeyi 1: Şirket içi rutin evrak
işlerini yürütmek, giden-gelen evrakı takip
etmek 

E)

Aşağıdaki büro elemanlarından hangisi
örgütsel pozisyonları nedeniyle yönetimin
gayri resmi ortağı olarak kabul edilir?

5.

Yardımcı personelA)
DanışmanB)
MemurC)
YöneticiD)
SekreterE)

Bir kişinin mevki, para, kıdem ve benzeri
açılardan üstün olmasına karşın bunu
belirtecek davranışlarda bulunmaktan
kaçınmasına ne ad verilir?

6.

YardımseverlikA)
NezaketB)
AlçakgönüllülükC)
İyi niyetlilikD)
HoşgörülülükE)

1.Risk alabilmek
K    İşi daha iyi nasıl      
      yapabileceğini         
      araştırmak

2.Karar verebilmek L    Fırsat yakalamak

3.Yaratıcı olmak M Yeterli bilgiye sahip 
olmak

Yukarıda verilen kişisel özellikler ve
eylemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

7.

1-K, 2-M, 3-LA)
1-K, 2-L,  3-MB)
1-L, 2-M, 3-KC)
1-L, 2-K,  3-MD)
1-M, 2-L, 3-KE)

İnançları, tutumları, niyetleri veya davranışları
değiştirmeye yönelik iletişim süreci ------- olarak
tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

meslek etiğine uygun davranmakA)
ana diline hâkim olmakB)
liderlikC)
iknaD)
problem çözme yeteneğine sahip olmakE)
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C

1.Temizliğe özen
   göstermek

K-İyi bir etki bırakmak ve
olumlu ilgi görmek isteyen
kişinin özen gösterdiği
kişisel özellik

2.Kendine güven
duymak

L-Kişilerin birbirini itici ya
da çekici bulmalarına yol
açan küçük ayrıntıları
barındıran kişisel özellik

3.Giyimine özen
göstermek

M-Bazı beklentileri
gerçekleşmese bile,
kişilerin kendilerini kabul
etmesini ve olumlu
düşünmeyi sürdürmesini
sağlayan kişisel özellik

Yukarıda verilen kişisel özellikler ve
kapsamlarının doğru eşleştirmesi
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

9.

1-K, 2-L, 3-MA)
1-K, 2-M, 3-LB)
1-L, 2-M, 3-KC)
1-L, 2-K, 3-MD)
1-M, 2-L, 3-KE)

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki
alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını
üstlenmesi ------- olarak tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

inisiyatif kullanabilmekA)
sorumluluk sahibi olmakB)
dürüst olmakC)
sadık olmakD)
kendine güven duymakE)

1. İşaret parmakları A. % 16,6
2. Orta parmaklar B. % 51,2
3. Yüzük parmakları C. % 23,4 

Yukarıda  F klavye düzeninde parmakların ve
bunlara  düşen yükün doğru eşleştirilmesi
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

11.

1-A, 2-B, 3-CA)
1-A, 2-C, 3-BB)
1-B, 2-C, 3-AC)
1-C, 2-B, 3-AD)
1-C, 2-C, 3-BE)

A şirketinde çalışan Aylin, yöneticisinin ve
bürosunun ihtiyaç duyduğu bilgiye kısa sürede
ulaşabiliyor, bu bilgileri derliyor, analiz edip rapor
haline getirip yöneticisine sunuyor ve bilgileri
tekrar kullanılmak üzere depoluyor.

Aylin’in bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisi
ile ilişkilidir?

12.

Dosyalama-ArşivlemeA)
Büro makinelerinin ve gerekli olan bilgisayar
programlarını kullanma

B)

Randevuların düzenlenmesiC)
Ziyaretçilerin kabulü ve ağırlanmasıD)
Zaman yönetimi ve iş önceliklerini belirlemeE)

Sekreterin aldığı veya verdiği randevuları
hem kendi ajandasına hem de yöneticisinin
ajandasına kaydetmesine ne ad verilir?

13.

DuygudaşlıkA)
Randevularda paralellik B)
Ajandalarda benzerlikC)
Ajandalarda paralellikD)
Ajandalara kaydetmeE)

Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanının
toplantı ile ilgili görevlerinden biri değildir?

14.

Toplantı gündemini yazmakA)
Katılımcıların toplantıda oturacağı yerleri
tespit etmek

B)

Toplantıya ait tüm evrakın dosyalanmasını
yapmak

C)

Uygun bir toplantı mekânı ayarlamakD)
Basın duyurusunu hazırlamakE)

A şirketinde çalışan Zeki her sabah ilk olarak
yöneticisine günün görüşmelerini hatırlatıyor, ilgili
bilgileri, belgeleri sabah yöneticinin masasına
gerekiyorsa hatırlatıcı notlar ve dosyalarla birlikte
bırakıyor.

Zeki’nin bu faaliyeti sekreterin görev ve
sorumluluklarından hangisi kapsamında
değerlendirilir?

15.

Randevuların düzenlenmesiA)
Zaman yönetimiB)
Yazışmaları gerçekleştirmeC)
Dosyalama-arşivlemeD)
Ziyaretçilerin kabulü ve ağırlanmasıE)
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C
Örgüt içindeki konuma bakılmaksızın
yaşamın bir araya getirdiği arkadaşlıktan
doğan küme türü aşağıdakilerden
hangisidir? 

16.

Doğal takımA)
Yatay takımB)
Dikey takımC)
Biçimsel takım D)
Karışık takımE)

Yönetime yardım edecek bir işlevi
gerçekleştirmek için, 3–5 ya da en fazla 7 üyeden
oluşan, takımın başında atanmış bir yöneticinin
bulunduğu, üyelerinin konuyu iyi bilen
uzmanlardan oluştuğu takıma ------- adı verilir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

özerk kümeA)
kenetli kümeB)
kümeler arası kümeC)
çalışma kümesiD)
dikey kümeE)

Aşağıdakilerden hangisi etkili eleştiri
ilkelerinden biri değildir?

18.

Karşıdaki kişinin  yanlışlarını ön plana
çıkartmak

A)

Eleştiri için doğru zamanı seçmekB)
Hatanın bir kısmını kişinin kendi üzerine
alarak eleştiri yapmak

C)

Eleştirilerin davranışlara yönelik olmasına
özen göstermek

D)

Eski bir davranışı eleştirmemekE)

Aşağıdakilerden hangisi yöneticiye öneride
bulunurken göz önünde bulundurulması
gereken hususlardan biri değildir?

19.

Önerilerin, yöneticinin bakış açısına,
politikasına, ilke, amaç ve hedeflerine uygun
olmasına dikkat etmek

A)

Önerinin uygulanmasından sonra, elde
edilen sonuçtan dolayı herhangi bir ödül,
terfi, prim beklemek

B)

Öneride bulunurken soğukkanlı olmak;
yönetici öneriye karşı belirli görüş belirtince
takdirle karşılamak

C)

Öneride bulunurken yöneticiyi ikna etmek
için konuyu abartmaktan kaçınmak ve
yöneticiyi yanıltmamak

D)

Öneri sonucunda elde edilecek verim,
kazanç ya da tasarrufu çok iyi ortaya
koymak ve kanıtlamak

E)

A şirketinde çalışan Aysun, yöneticinin bir
kızgınlık anında hemen çağırmasını istediği biri
ile görüşmesini birkaç dakika ertelemiştir. 

Yönetici ile üretken bir takım oluşturmak için
Aysun'un bu davranışı aşağıdakilerden
hangisi kapsamında değerlendirilir?

20.

Hatalardan ders almaA)
Yöneticinin amaçlarını bilmeB)
Yöneticinin zamanını yönetmeC)
Yöneticinin zayıf noktalarını ve hatalarını
kapatma

D)

Yönetici ile kişisel ilişkilerini  yönetmeE)
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YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI D
Sorumluluk düzeyi ve bu sorumluluk
düzeyinde gerçekleştirilen işlemler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

1.

Sorumluluk Düzeyi 4: Klasik cevapları olan
rutin telefon görüşmelerini gerçekleştirmek

A)

Sorumluluk Düzeyi 5: Formları düzenlemekB)
Sorumluluk Düzeyi 2: İş yükünü göz önüne
alarak personelin iş programlarını
değiştirmek

C)

Sorumluluk Düzeyi 3: Dikte almakD)
Sorumluluk Düzeyi 1: Şirket içi rutin evrak
işlerini yürütmek, giden-gelen evrakı takip
etmek 

E)

Stenografinin geliştirilme nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Sözcükleri simgelerle ve işaretlerle ya da
kısaltmalarla yazmayı sağlamak

A)

Herkes stenografi bilmediği için gizliliği
sağlamak

B)

Senatodaki konuşmaları kayda geçirebilmekC)
Yazıları yakın, küçük ve dar yazabilmekD)
Devletlerin güvenliklerini sağlamak için
bilgileri şifrelemek

E)

I.   Yazıları şekil ve içerik açısından düzenlemek
II.  Çeşitli eğitim seminerlerine ve konferanslara
     katılmak
III. Koşullara bağlı hareket etmek
IV. Rakam dökümlerini toplamak

Yukarıdakilerden hangileri çağdaş
sekreterlik anlayışına uygun sekreterlik
hizmeti değildir?

3.

Yalnız IIA)
Yalnız IVB)
I ve IIC)
I ve IIID)
II ve IVE)

Aşağıdakilerden hangisi sekreterlerin
uzmanlaşma sürecinin ilk adımı olarak kabul
edilir?

4.

Arşivleme yöntemleri geliştirilmesiA)
Stenografi sistemlerinin geliştirilmesiB)
Bilgisayarın yaygınlaşmasıC)
Daktilo kullanımının başlamasıD)
Dosyalamanın öğrenilmesiE)

Aşağıdaki büro elemanlarından hangisi
örgütsel pozisyonları nedeniyle yönetimin
gayri resmi ortağı olarak kabul edilir?

5.

DanışmanA)
YöneticiB)
SekreterC)
MemurD)
Yardımcı personelE)

İnançları, tutumları, niyetleri veya davranışları
değiştirmeye yönelik iletişim süreci ------- olarak
tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

iknaA)
ana diline hâkim olmakB)
liderlikC)
problem çözme yeteneğine sahip olmakD)
meslek etiğine uygun davranmakE)

1.Temizliğe özen
   göstermek

K-İyi bir etki bırakmak ve
olumlu ilgi görmek isteyen
kişinin özen gösterdiği
kişisel özellik

2.Kendine güven
duymak

L-Kişilerin birbirini itici ya
da çekici bulmalarına yol
açan küçük ayrıntıları
barındıran kişisel özellik

3.Giyimine özen
göstermek

M-Bazı beklentileri
gerçekleşmese bile,
kişilerin kendilerini kabul
etmesini ve olumlu
düşünmeyi sürdürmesini
sağlayan kişisel özellik

Yukarıda verilen kişisel özellikler ve
kapsamlarının doğru eşleştirmesi
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

7.

1-K, 2-L, 3-MA)
1-K, 2-M, 3-LB)
1-L, 2-M, 3-KC)
1-L, 2-K, 3-MD)
1-M, 2-L, 3-KE)
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D
Bir kişinin mevki, para, kıdem ve benzeri
açılardan üstün olmasına karşın bunu
belirtecek davranışlarda bulunmaktan
kaçınmasına ne ad verilir?

8.

YardımseverlikA)
NezaketB)
İyi niyetlilikC)
AlçakgönüllülükD)
HoşgörülülükE)

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki
alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını
üstlenmesi ------- olarak tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

inisiyatif kullanabilmekA)
sadık olmakB)
kendine güven duymakC)
dürüst olmakD)
sorumluluk sahibi olmakE)

1.Risk alabilmek
K    İşi daha iyi nasıl      
      yapabileceğini         
      araştırmak

2.Karar verebilmek L    Fırsat yakalamak

3.Yaratıcı olmak M Yeterli bilgiye sahip 
olmak

Yukarıda verilen kişisel özellikler ve
eylemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

10.

1-K, 2-M, 3-LA)
1-K, 2-L,  3-MB)
1-L, 2-M, 3-KC)
1-L, 2-K,  3-MD)
1-M, 2-L, 3-KE)

Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanının
toplantı ile ilgili görevlerinden biri değildir?

11.

Basın duyurusunu hazırlamakA)
Katılımcıların toplantıda oturacağı yerleri
tespit etmek

B)

Toplantıya ait tüm evrakın dosyalanmasını
yapmak

C)

Uygun bir toplantı mekânı ayarlamakD)
Toplantı gündemini yazmakE)

A şirketinde çalışan Zeki her sabah ilk olarak
yöneticisine günün görüşmelerini hatırlatıyor, ilgili
bilgileri, belgeleri sabah yöneticinin masasına
gerekiyorsa hatırlatıcı notlar ve dosyalarla birlikte
bırakıyor.

Zeki’nin bu faaliyeti sekreterin görev ve
sorumluluklarından hangisi kapsamında
değerlendirilir?

12.

Ziyaretçilerin kabulü ve ağırlanmasıA)
Randevuların düzenlenmesiB)
Yazışmaları gerçekleştirmeC)
Dosyalama-arşivlemeD)
Zaman yönetimiE)

A şirketinde çalışan Aylin, yöneticisinin ve
bürosunun ihtiyaç duyduğu bilgiye kısa sürede
ulaşabiliyor, bu bilgileri derliyor, analiz edip rapor
haline getirip yöneticisine sunuyor ve bilgileri
tekrar kullanılmak üzere depoluyor.

Aylin’in bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisi
ile ilişkilidir?

13.

Ziyaretçilerin kabulü ve ağırlanmasıA)
Dosyalama-ArşivlemeB)
Zaman yönetimi ve iş önceliklerini belirlemeC)
Büro makinelerinin ve gerekli olan bilgisayar
programlarını kullanma

D)

Randevuların düzenlenmesiE)

1. İşaret parmakları A. % 16,6
2. Orta parmaklar B. % 51,2
3. Yüzük parmakları C. % 23,4 

Yukarıda  F klavye düzeninde parmakların ve
bunlara  düşen yükün doğru eşleştirilmesi
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

14.

1-A, 2-B, 3-CA)
1-A, 2-C, 3-BB)
1-B, 2-C, 3-AC)
1-C, 2-B, 3-AD)
1-C, 2-C, 3-BE)
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D
Sekreterin aldığı veya verdiği randevuları
hem kendi ajandasına hem de yöneticisinin
ajandasına kaydetmesine ne ad verilir?

15.

DuygudaşlıkA)
Ajandalarda benzerlikB)
Ajandalara kaydetmeC)
Randevularda paralellik D)
Ajandalarda paralellikE)

A şirketinde çalışan Aysun, yöneticinin bir
kızgınlık anında hemen çağırmasını istediği biri
ile görüşmesini birkaç dakika ertelemiştir. 

Yönetici ile üretken bir takım oluşturmak için
Aysun'un bu davranışı aşağıdakilerden
hangisi kapsamında değerlendirilir?

16.

Yöneticinin zayıf noktalarını ve hatalarını
kapatma

A)

Hatalardan ders almaB)
Yönetici ile kişisel ilişkilerini  yönetmeC)
Yöneticinin amaçlarını bilmeD)
Yöneticinin zamanını yönetmeE)

Aşağıdakilerden hangisi etkili eleştiri
ilkelerinden biri değildir?

17.

Eleştirilerin davranışlara yönelik olmasına
özen göstermek

A)

Karşıdaki kişinin  yanlışlarını ön plana
çıkartmak

B)

Eski bir davranışı eleştirmemekC)
Eleştiri için doğru zamanı seçmekD)
Hatanın bir kısmını kişinin kendi üzerine
alarak eleştiri yapmak

E)

Örgüt içindeki konuma bakılmaksızın
yaşamın bir araya getirdiği arkadaşlıktan
doğan küme türü aşağıdakilerden
hangisidir? 

18.

Dikey takımA)
Yatay takımB)
Doğal takımC)
Biçimsel takım D)
Karışık takımE)

Yönetime yardım edecek bir işlevi
gerçekleştirmek için, 3–5 ya da en fazla 7 üyeden
oluşan, takımın başında atanmış bir yöneticinin
bulunduğu, üyelerinin konuyu iyi bilen
uzmanlardan oluştuğu takıma ------- adı verilir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

kümeler arası kümeA)
kenetli kümeB)
dikey kümeC)
çalışma kümesiD)
özerk kümeE)

Aşağıdakilerden hangisi yöneticiye öneride
bulunurken göz önünde bulundurulması
gereken hususlardan biri değildir?

20.

Önerilerin, yöneticinin bakış açısına,
politikasına, ilke, amaç ve hedeflerine uygun
olmasına dikkat etmek

A)

Öneride bulunurken soğukkanlı olmak;
yönetici öneriye karşı belirli görüş belirtince
takdirle karşılamak

B)

Öneride bulunurken yöneticiyi ikna etmek
için konuyu abartmaktan kaçınmak ve
yöneticiyi yanıltmamak

C)

Önerinin uygulanmasından sonra, elde
edilen sonuçtan dolayı herhangi bir ödül,
terfi, prim beklemek

D)

Öneri sonucunda elde edilecek verim,
kazanç ya da tasarrufu çok iyi ortaya
koymak ve kanıtlamak

E)
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D Grubu Cevap Anahtarı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E A B D C A C D E C A B B C E A B E D D
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