
Mesleki Gelişim  

1-Kendisini iyi tanıyan insanın özellikleri nelerdir? 

A)Yaşayacakarı karşısında neler hissedeceğini bilir 

B)Neler düşüneceğini bilir 

C)Nasıl davranacağını bilir 

D)Hepsi 

  

2-Meslek tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Bir işte çalışıyor olmalı 

B)Belli eğitim düzeyine sahip olmalı 

C)İnsanlara yararlı mal üretmek,hizmet vermek,para kazanmak için kuralları belirtilmiş işe 

sahip olmak 

D)İş arıyor olmalı 

  

3-Meslek seçiminde neleri detaylı bir şekilde araştırmalıyız? 

A)Çalışma şartları, iş bulma olanağı, mesleğin geleceği, çalışma ortamı 

B)İşin kazançlı olup olmadığı 

C)İşin rahatlığı 

D)Emeklilik şartları 

  

4-Bellek kelimesi neyi ifade eder? 



A)Yaşananları zihinde saklmaa gücüdür. 

B)Geçmiş gelecek ilişkisini zihinde saklamak gücüdür 

C)Öğrenilenleri zihinde saklama gücüdür 

D)Hepsi 

  

5)Muhakeme deyince ne anlarız? 

A)Bilgiyi belirli bir anlam çıkarma ve sonuçlandırma yeteneğidir  

B)Yaşama tutunma kabiliyetidir 

C)Gerçekçi düşünmedir 

D)Olağan olayları değerlendirmektir 

  

6-Karakter, yetenek ve huy aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? 

A)Bencillik 

B)Kişilik 

C)Cömertlik 

D)Sonuçları belirleme 

  

7-Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisiolması beklenmez? 

A)Çalışma şartları 

B)Çalışma şartları 

C)İş bulma olanağı 



D)Ailenin izni 

  

8-Aşağıdakilerden hangisi şoförleri ilgilendiren kanundan birisi değildir? 

A)Karayolları trafik kanunu 

B)Karayolları taşıma kanunu 

C)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

D)Borçlar kanunu 

  

9-Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılabilir  

A)Doğruluk 

B)Tarafsızlık 

C)Mesleki sorumluluk 

D)İş işlerinde politika 

  

10-Aşağıdakilerden hangisi dedikodu olarak değerlendirilmez? 

A)Çalışanlar hakkında konuşmak 

B)İş yeri hakkında konuşmak 

C)Yöneticileri suçlanmak 

D)Çalışanlar üzerinde etkili olmak 

  

11-Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilke değildir? 



A)Yetersizlik 

B)Yasallık 

C)Mesleke bağlılık 

D)Güvenirlik 

  

12-Aşağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk içerisinde sayılamaz? 

A)İşveren,işçi ve uzman arasında bağlantı kurmak 

B)Müşteriye karşı sorumluluk 

C)Kendine karşı sorumluluk 

D)Mesleğine karşı sorumluluk 

  

13-Aşağıdakilerden hangisi etik kuralların ortaya çıkmasında önemli olamaz? 

A)İşveren, işçi ve uzman arasında bağlantı kurmak 

B)Yalnızca insanlar 

C)Toplumsal bilinci uyandırmak 

D)Mesleki yetkinliğe sahip olmak 

  

14-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir? 

A)Olumlu bakış açısı 

B)Sorumluluk alma ve paylaşma isteği 

C)Katılım ve işbirliği 



D)Mesleki yetkinliğe sahip olmak 

  

15-Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir? 

A)Toplumsal değerler 

B)Çevre ve aile 

C)Hukuk kuralları 

D)Eğitim 

  

16-Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefisinin temel kavramlarından biri değildir? 

A)Vicdan 

B)İyi/kötü kavramları 

C)Ahlaki bildiri 

D)Erdem/faziler 

  

17-İrade iel iyi ve kötü davranışlardan birini seçme gücüne ne denir? 

A)Ahlaki eylem 

B)Özgürlük 

C)Vicdan 

D)Erdem 

  



18-Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek esbabı profili arasındaki farkın 

en önemli sebebi nedir? 

A)Tüketimin azalması 

B)Ahlaki ilklerin yitirilmesi 

C)Meslek erbabının niteliğinin artması 

D)Paranın önem kazanması 

  

19-Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?  

A)İlahi kaynaklı olması 

B)Toplumsal olması 

C)Sözlü olması 

D)Kanuni yaptırım içermesi 

  

20-Meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisine önem verilmelidir* 

A)Çalışma saatlerinin fazla olmasına 

B)Çalışma şartlarının iyi olması ve iş güvenliğine 

C)Ücret standartlarının altında olmasına 

D)Sigortasız çalışılmasına 
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