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1. Üretim sonucu elde edilen çıktıların fiziksel 
niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin 
fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir? 

A) Ekonomik etkenlik 
B) Karlılık 

C) Teknik etkenlik 
D) Verimlilik 
E) Ekonomiklik 

2. Aşağıdakilerden hangisi kişi şirketleri 

arasında ~ almaz? 

A) Adi komandit şirket 
B) Limited şirket 
C) Adi şirket 
D) Tek kişi işletmesi 
E) Kolektif şirket 

3. iş analizi, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve 
sorumluluk dağılımı, iletişim kanalları, 

çalışacak kişilerin saptanması, örgüt 
şemasının çıkarılması hangi araştırmanın 

kapsamında değerlendirilir? 

A) Ekonomik araştırmalar 
B) Teknik araştırmalar 
C) Finansal araştırmalar 
D) Yasal araştırmalar 
E) Örgütsel araştırmalar 

4. Ulaştırma imkanları düşünüldüğünde bir 
petrol rafinerisinin kurulacağı .!!!!. ~ kent 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eskişehir 
B) Konya 
C) Ankara 
D) izmir 
E) Afyon 

5. işletme büyüklüğü ile ilgili olarak verilecek 
kararda aşağıdakilerden hangisi dikkate 
alınmaz? 

A) Yönetim yeteneği 
B) Sosyal çevre 
C) Finansman kaynakları 
D) işletmenin faaliyet konusu 
E) Biçimselolmayan yapı 
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6. Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri 
bayiler ve mağazalar yoluyla satmak yerine 
satış mağazaları açması aşağıdaki büyüme 
türlerinden hangisine örnektir? 

A) ileriye doğru dikey büyüme 
B) Yatay büyüme 
c) Geriye doğru dikey büyüme 
D) Çapraz büyüme 
E) Fonksiyonel büyüme 

7. Yasalarda belirtilmeyen ancak bir işletmeden 
toplumun beklediği davranış ve eylemlere ne 
ad verilir? 

A) işletmelerin örgütsel sorumluluğu 
B) işletmelerin gönüllü sorumluluğu 
c) işletmelerin hukuksal sorumluluğu 
D) işletmelerin etik sorumluluğu 
E) işletmelerin ekonomik sorumluluğu 

8. Aşağıdakilerden hangisi etik normlarda Caux 
Raund Table ilkeleri içinde yer alan işbirliği 
ilkelerine girmez? 

A) Toplumla ilgili ilkeler 
B) Girdi sağlayanlarla ilgili ilkeler 
c) Rakiplerle ilgili ilkeler 
D) Kamu kurumları ile ilgili ilkeler 
E) işletme çalışanları ile ilgili ilkeler 

9. Belirli bir işbirliği ve ilişki sistemi içinde bir 
araya gelen insanların, ortak amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetlerin 
düzenlenmesi sürecine ne ad verilir? 

A) Yönetim 
B) Muhasebe 
c) Pazarlama 
D) Personel 
E) Üretim 

10. Zaman etüdü çalışmalarıyla bir işçinin bir işi 
en kısa zamanda nasıl yapabileceğinin 

belirlendiği ve eldeki mevcut araçlarla ne 
kadar işçiye ihtiyaç duyulacağının ilk kez 
araştırıldığı yönetim yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bürokrasi modeli 
B) Sistem yaklaşımı 
c) Davranışsal yönetim teorisi 
D) Bilimsel yönetim teorisi 
E) Yönetsel teori 
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11. işletmelerin başarısındaki temel ve öncelikli 
yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kadrolama 
B) Örgütleme 
C) Denetim 
D) Yöneltme 
E) Planlama 

12. insanların faaliyetlerinin ve çabalarının 
devamını sağlayarak, onları harekete geçiren 
uygulamaların toplamına ne ad verilir? 

A) Koordinasyon 
B) Güdüleme 
C) Güç 
D) Liderlik 
E) Yöneltme 

13. Yaptırım hakkı olmayan, uzman olduğu 

konuda görüş ve öneri sunma olanağı veren 
yetkiye ne ad verilir? 

A) Komuta yetkisi 
B) işlevsel yetki 
C) Dikey yetki 
D) Sınırlı yetki 
E) Kurmay yetki 

14. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları 

bölümünün alt birimlerinden biri olamaz? 

A) işgücü planlama 
B) Kalite kontrol 
C) Eğitim ve geliştirme 
D) Endüstriyel ilişkiler 
E) iş güvenliği ve işçi sağlığı 

15. Geçmişteki bilgilerden yararlanarak, 
gelecekteki işgucu hakkında tahmin 
yapılmasına ne ad verilir? 

A) ileriye dönük kestirim 
B) Envanter hesabı 
C) Kantitatif kestirim 
D) ileri indeks hesabı 
E) Delphi tekniği 
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16. Değerlenenlerin normal frekans dağılımına 

göre sıralandığı performans değerleme 

yöntemine ne ad verilir? 

A) Puan dağıtım 
B) Kontrollistesi 
c) Zorunlu dağıtım 
D) Boylandırma çizelgesi 
E) Sıralama 

17. Pazarlama yöneticisinin temel görevi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pazarı oluşturan hedef kitleyi belirlemek ve 
satın alma davranışlarını incelemek 

B) Rakiplerin gelecek yıl reklam bütçelerini 
nasıl belirleyeceklerini tahmin etmek 

c) Üretimde kullanılacak hammaddenin 
niteliğini belirlemek 

D) Personelin eğitim ihtiyacını belirlemek 
E) Kalite kontrol sistemlerini kurmak ve işletmek 

18. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin satın 
alma karar süreci aşamalarından biri 
değildir? 

A) Ürünle ilgili bilgilerin araştırılması 
B) ihtiyacın ortaya çıkması 
c) Altematiflerin değerlendirilmesi 
D) Tüketici tepkisinin ölçülmesi 
E) Satın alma kararının verilmesi 

19. Tüketici tercihlerini etkileyen en önemli 
faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fiyat 
B) Kalite 
c) Servis imkanları 
D) Reklamlar 
E) Moda 

20. Bir işletmenin pazara sunduğu ürünlerin 
tümüne ne ad verilir? 

A) Ürün karması 
B) Ürün dizisi 
c) Ürün dizisinin boyu 
D) Ürün dizisinin uyumu 
E) Ürün dizisi sayısı 
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21. Aşağıdakilerden hangisi 
karmasının oluşturulmasında 

faktörler arasında ~ almaz? 

A) Ürünün fiyatı 
B) Ürünün üretim süreci 

tutundurma 
dikkate alınan 

C) Ürünün sunulduğu pazarın yapısı 
D) Ürünün özellikleri 
E) Ürünün yaşam eğrisinde bulunduğu aşama 

22. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma 
karmasının bileşenlerinden biri değildir? 

A) Kişisel satış 

B) Reklam 
C) Halkla ilişkiler 
D) Tanıtım 

E) Dağıtım 

23. Aşağıdakilerden hangisi sıfır stoklu üretim 
sistemini kullanan işletmelerin özellik-
lerinden biri değildir? 

A) Ürün teslim sürelerinin çok düşük olması ve 
mal bedellerinin tüketicilerden kısa sürede 
alınması 

B) Çalışanların iş tatmininin yüksek olması 
C) Aynı kapasitedeki başka sistemlerle çalışan 

işletmelere göre çalışılan fiziki alanın daha 
geniş olması 

D) Tüketicilerin hizmet ve kalite beklentilerine 
kısa sürede cevap verilmesi 

E) Maliyet tasarruflu çalışma nedeniyle az katkı 
payı ile ürünlerin fiyatlanması 

24. Gemi imalatında kullanılan üretim sistemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kitle üretim sistemi 
B) Sürekli üretim sistemi 
C) Parti üretim sistemi 
D) Akıcı üretim sistemi 
E) Tek üretim sistemi 

25. Pazara sunulacak yeni fiziksel varlığın 

üretiminde hangi malzemelerin 
kullanılacağını belirleme, onun boyut ve 
kalite toleransıarını saptama, görünüşünü 

tanımlama ve başarı standartlarını oluşturma 
çalışmalarına ne ad verilir? 

A) Ofis otomasyonu 
B) Ürün analizi 
C) Mekanizasyon 
D) Mal tasarımı 
E) Süreç yenileme 
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26. 

A 

Bir malın üretimi için gerekli makine, 
uzmanlık ve stokların yukarıda verilen 
şekildeki gibi sıralandığı yerleşim türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ürün tabanlı yerleşim 
B) Süreç tabanlı yerleşim 
c) Sabit tabanlı yerleşim 
D) Hücre yerleşim 
E) Karma tabanlı yerleşim 

27. işletmenin gereksinme duyduğu bilgisayar 
tabanlı her türlü donanım, yazılım, araç -
gereç ve arabirimiere ne ad verilir? 

A) Yapay zeka 
B) Uzman sistem 
c) Bilgi teknolojisi 
D) Doğrusal programlama 
E) işletme zekası 

28. işletmelerdeki iş, işlem ve işlevlerde 
gereksinme duyulan bütün bilgileri ve 
ayrıntılarını içinde bulunduran ve yöneten 
geniş ölçekli bilgi depolarına ne ad verilir? 

A) Yapay zeka 
B) Karar destek sistemi 
c) Uzman sistem 
D) Postmodern sistem 
E) Veritabanı 

29. "Varlıklar = Kaynaklar" 
muhasebede ne ad verilir? 

A) işletmenin dili 
B) Çift taraflı kayıt esası 
c) Muhasebe eşitliği 
D) Muhasebe bilgi sistemi 
E) Muhasebe bilgi sisteminin öğesi 

denklemine 
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30. Büyük defterde yer alan hesaplardan gider, 
zarar, satış, gelir ve kar hesapları, sene 
sonunda aşağıdaki hesaplardan hangisine 
devredilerek kapatılır? 

A) Satılan Malın Maliyeti Hesabı 
B) Dönem Karı veya Zararı Hesabı 
C) Mal Hesabı 
D) Kasa Hesabı 
E) Satışlar Hesabı 

31. Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi 
için gerekli olan teknik bilgi, marka, patent 
gibi varlıklara ne ad verilir? 

A) Menkul değerler 
B) Maddi varlıklar 
C) Maddi olmayan varlıklar 
D) Cari varlıklar 
E) Finansal varlıklar 

32. işletmelerin 
gereksiniminin 

kısa dönemli nakit 
belirlenmesinde kullanılan 

A) Amortisman şemaları 
B) Üretim bütçeleri 
C) Nakit bütçeleri 
D) Proforma bilançolar 
E) Proforma gelir tablosu 

33. Bir ekonomide fonları talep edenlerle fonları 
arz edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar, 
akımı sağlayan araç ve gereçlerle bunları 
düzenleyen hukuki ve idari kuralların 

A) Sermaye piyasası 
B) Finansal sistem 
C) Reel piyasalar 
D) Para piyasası 
E) Finansal piyasalar 

34. Kısa vadeli kredili satışlardan doğan alacak 
haklarının devredilmesine ne ad verilir? 

A) Kiralama 
B) Forfaiting 
C) Sigorta 
D) Risk sermayesi 
E) Factoring 
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35. Üretimle ilgilenmeyen fakat ülkedeki 

işletmenin dış ülkelerde müşteri bulmasını 

sağlayan işletmelere ne ad verilir? 

A) Yerel işletmeler 
B) Dış ticaret işletmeleri 
c) Çokuluslu işletmeler 
D) Franchising 
E) Ulusal işletmeler 

36. iki veya daha çok ortağın kendi faaliyetlerini 
sürdürürken, belli bir işi görmek üzere 
sürekli veya geçici olarak bir şirket kurup, bu 
şirketin faaliyetleri için kendi işletmelerinden 
teknik, mali ve ticari destek sağlamak üzere 
anlaşmaları yoluyla yabancı ülkelerde ticari 
faaliyet yapmalarına ne ad verilir? 

A) Lisans anlaşması 
B) Ülke dışında şube açma 
c) Joint Venture 
D) ihracat-ithalat 
E) Franchising 
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