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1.

Yani bir

kişinin

eğitilmesi

işe

yönetim

alınması

ve

işle

fonksiyonlarından

5. Yetkiyi geleneksel , karizmatik v. yasal
olmak üzere üçe ayıran yönetim bilimci
kimdir?

ilgili
hangisi

ile ilgilidir?

Al
B)

Al

Karar verme

Bl

iletişim

c)

Güdüleme

cı

Dl

Planlama

OL

Kadrolama

E)

El

6.

2.

Aşağıdakilerden

yöneticiler
Al

Bl
c)
Dj
El

3.

hangisi
fonksiyonel
:tiL almaz?

kapsamında

Proje yöneticisi
insan kaynaklan yöneticisi
Finans yöneticisi
Üretm yöneticisi
Pazarlama yöneticisi

Aşağıdakilerden

fonksiyonlarından

Al
Bl

c)
Dj

hangisi

biri

7.

yonetim

Frederick Taylor
Frank Gilbreth
Henrry Gantt
Henri Fayol
Max Weber

Yapılan işin küçük birimlere ayrılarak bu
birimlere birer görevlinin atanmasıyla işin
daha etkin ve verimli hale getirilmesi Henri
Fayol'un yönetim ilkelerinden hangisinin
kapsamında yer alır?

Al

Bl

Kumanda birliQi
Düzen

cı

Hiyerarşi

OL
El

Yetki ve sorumluluk

işbölümü

Aşağıdakilerden
sonuçlarından

değildir?

Al

Denetim
Yöneltme
Örgütleme
Pazarlama

Bl
cı

El Planlama

OL
El

4.

A

çevrede sınırlı kaynakları etkili bir
kullanarak organizasyon amaçlarına
etkin bir ş ekilde ulaşmak için ba ş kalarıyla ve
birlikte çah'imaya ne ad verilir?

hangisi endüstri devriminin
biri değildir?

Yeni buluşlann çok çeşitli üretim araçlarını
ortaya ç ıkamıası
işçilerin
evlerinde
üreltikleri
mallara
tüccarlann parça başına ücret Ödemesi
Yeni üretim sisteminin bırakınız yapsınlar,
bırakınız geç.sinler düşünces in e dayanması
Atölyelerin yerini fabrikalann alması
Yığın üretime geçilmesi

Deği şe n

şekilde

8.

Al Organizasyon
GL

yönetim teorilerinden hangisini
benimseyen işletmeler Üretim halab Üzerinde
durur ve iç ili ~ kileri benimser?

Al

Karar verme
Denetim

Gl

c)
Dl Yönetim

cı

D)

El Strata;

A

Aşağıdaki

El
2

Klasik yönetim teorisi
Davranı ~1 yönetim teorisi
Sistem teorisi
Modem yönetim teorisi
Durumsaliık teorisi

izleyen sayfaya geçiniz.
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9, Harwood

araştırmalarının

a ş ağıdakilerden

temel

konusu

12. Chris Argyris 'in
a ş ağıdaki

hangisidir?

olgun

çalı ş anların

Grup halinde çalışmanın iş tatminine etkisi
Parça başı ücret sisteminin iş tatminine
etkisi
cı Ürün standartlaştırmanın iş tatminine etkisi
OL Yönetim kararlanna katılımın iş tatminine
etkisi
El Fiziki ortamın ve çevre değişikliklerinin
verimliliğe etkisi
Al
Bl

Al
Bl

Uzun dönemli

cı

Üstlük durumu
Derin ilgi
Aktif olma

OL
El

McGregor'un
biridir?
Al
Bl

X

Al
Bl

hangis i
Douglas
Teoris i vars ayımlarından

cı

OL
El

insanlar kendi arzu ve amaçlarını örgütün
amaçlanndan üstün tutarlar.
Uygun
koşullar
sağlandığı
takdirde,
ortalama insarı sorumluluğu kabul etmeyi
öğrendiği
gibi sorumluluk istemeyi de
Sıkı denetim ve ceza ile korkulma
örgütsel amaçlara yöneltecek tek

kişiyi

yol

El

sımflandıralır?

Fizyolojik sistemler
Biyolojik sistemler
Mekanik sistemler
Sosyal sistemler
Matematiksel sistemler

Al Entropi
Bl Yapay denge
CL Etkileşimli denge
OL Dinamik denge
El Değişkenlik

değildir.

OL

a ş a ğı daki
sistem
hangisinin iç inde yer

14. Sistemlerin deği ş en ç evre koş ullarına uyum
gös terme yeteneğine ne ad verilir?

öğrenir.

CL

bakış açısı

Bağımlılık

malarından

Aşağıdakilerden

olmayan özelliklerinden

biridir?

13. l ş lebneler

10.

olgunla ş ma teorisine göre,
davranışlardan
hangis i

insanlar işi ve iş arkadaşlarını severse,
kendi kendini yönetme ve denetim yollannı
kullanarak örgüte daha yararlı olmaya ve
hizmet etmeye çalışır.
Ortalama bir insan için çalışmak , fiziki ve
zihinsel çaba harcamak, oyun ya da
dinlenmek kadar doğal ve haz vericidir.

15. Sisteme giren değerlerden daha fazla değer
elde emeyi simgeleyen kavrama ne ad
verilir?

11 . i.

"

iii.
LV
V.

Al Karlılık
Bl Siner;
CL Verimlilik
OL Değer yönetimi
El Kalite

Ortak amaç
iletişim
Çalışanlann işbirliği

arzusu

Duygular
Karşı lı klı etkileşmeler

Chester Bernard'a göre, yukarıdakilerden
hangileri bir örgütle var olması gereken temel

16.

Al
GL
CL
OL
El

A

Sipariş

sistemi

öğelerdir?

Al
Bl
CL

i ve ii
iii ve iV
i, ii ve iii
ii , iii ve V
iii , LV ve V

OL
El

3

üzerine üretimi
a ~ ağıdakilerden

1i.ıni.I. alan üretim
hangi sidir?

Birim üretim
Kitle üretimi
Süreç üretimi
Standart üretim
inşa yerinde üretim
izleyen sayfaya geçini z.
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17.

Aşağıdakilerden hangisi mekanik yonetim
yapısının özelliklerinden biri değildir?

Al
B)

cı

Dl

21.

Aşağıdakilerden
hangisi
politikaları arasında

finansman

Kesin bir hiyerarşik yapının olması
Faaliyetlerin yönetimi ve iş davranışlannda
yöneticilerin karar ve talimatlannın geçerli

Al
Bl

olması

OL
El

Bilginin üst yönetimde toplanması
Görev ve sorumluluklann kesin bir

cı

işletmelerin
alır?

yer

Mamul veya hizmetin çeşitlendirilmesi
Üretim teknolo,sinin sü rekli ge liştirilmesi
Hissedar sayısının artınıması
işbaşında eğitime önem verilmesi
Kaliteden ödün verilmemesi

şekilde

belirlenmiş olması

E)

iletişimin yatay düzeyde gerçekleşmesi

vardiya
yöntemiyle
ç alışan
için geçerli olan , petrol rafinerileri
v e ağır sanayi işletmelerinde ç oğunlukla
kullanıl a n
bölümlere
ayırma
biç imi
a ş ağıdakilerden hangisidir?

22. Özellikle

i~letmeler

18.

Durumsallık

Al
Bl
cı

Dl
El

Ortaklann

yönetim sistemi
hangisine göre belirlenir?

yaklaşımında

a ş ağıdakilerden

Al
Bl

sayı sına

Işletmenin hukuki yapısına
işletmenin büyüklüğüne

Faaliyet konusuna
Personelin kapasitesi,
çevresine

cı

teknoloj

ve

OL
El

dış

23.

yerine
getirilmesinde
çalı ş anlara yol gösteren hareket planlarına
ne ad verilir?
Politika
Proje
Program

Dl
El

A

Al
Bl

Amaçlara yönelik faaliyetlerin
Performansın ölçülmesi

cı

Çalışanlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
Yer, araç ve yöntemlerin hazırlanması
işleri yapacak kişilerin belirlenmesi

OL

El

netleştirilmesi

Bütçe

s ürecının

a ş ağıdakilerden

cı

i ş levinin

Amaç

20. Planlama

Al
GL

hangisi örgütleme
biri değildir?

Aşağıdakilerden

aşamalarından

19. Faaliyetlerin

Al
B)
CL
Dl
E)

Ürüne dayalı bölümlendirme
temele dayalı bölümlendirme
Zamana dayalı bölümendirme
Karma bölümlendinne
Fonksiyonlara dayalı bölümlendirma
Coğrafik

ilk

24. l ş lebnel e rde birbirine benzer i ş lerin bir araya
getirilmesiyle oluşturulan faaliyet grubunun
yetki ve sorumluluğunun tek bir yöneticiye
verilmesine ne ad verilir?

aşaması

hangisidir?

Yönetim alanı
Yönetim b irliği
cı Yetki ve sorumluluk dengesi
OL Komuta birliği
El Amaç birliği

Al
Gl

Misyon ve vizyonun açıklanması
Amaçlann belirlenmesi
Varsayımların belirlenmesi
Alternatiflerin belirlenmesi
Alternatifler arasından seçim yapılması

•

izleyen sayfaya geçiniz.
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25. Personelin şimdiye kadar çalı ştığı işler,
eğitim ve yabancı dil durumu, katıldığı kurs
ve s eminerler, aldığı disiplin cezaları ve
ödüller, fıziksel ve düş üns el nitelikleri ile
yaşı ,
cins iyeti ve kıdemi gibi bilgilerin
ayrıntılı olarak ele alındığı çalışmaya ne ad
verilir?
Al
Bl
c)
Dl
El

29. Bilgisayar programcılığı alanında geni ş bilgi
ve tecrübeye sahip olan bir yöneticinin aynı
alanda hizmet veren bir işletmede s ahip
olduğu güç a ş ağıdakilerden hangisidir?
Al Zorlayıcı güç
Bl Karizmatik güç
c) Yasal güç
OL Ödüllendirme gücü
El Uzmanlık gücü

Iş analizleri
Işgücü genel envanteri
Işgücü beceri envanteri
işgücü dönme hızı
Işgücü planlaması

30. Biçimsel yetki teorisiyle ilgili
iladelerden hangis i y a nhıtır?

a ş ağıdaki

Yönetsel yetki. organizasyona b ağlı bir yetki
türüdür.
Bl Yöneticilerin
yetkisi,
doğrudan
bağlı
bulunduğu bir üst kademeden kaynaklanır.
c) Bir kişinin yetkili olarak görülebilmesi, o
kişinin teknik bilgisi ve yönetim becerisinin
benimsenmesine bağlıdır.
OL Yetkinin merkezi . yönetim kurulu , işletme
sahipleri ya da hissedarfardır.
El Örgüt
hiyerarşisinde
yukanya
doğru
çıkıldıkça bireyin yetkisi daha da artar.
Al

26. Kadrolama

sürecinin
hangisidir?

ilk

aşaması

a ş a~ıdakllerden

Al
Bl
c)
Dl
El

Stratejik planlann hazı rta nması
Personel seçme
Işgücü degerlendirmesi
Personel bulma
insan kaynaklan planlaması

27. I ş letmede yapılan birbirinden farkh i ş l e re
yönelik
bilgilerin
tek
tek
toplanması ,
değerlenmesi ve yorumlanması sürecine ne
ad verilir?
Al
Bl
c)
Dl
El

iş
Iş
iş
Iş
Iş

degerlernesi
analizi
zenginleştirmesi
dizaynı

denetimi

28. Tutum ve davranışların, farklı koşullar altında
deği şe bileceğini
a ~ ağıdakil8rden

Al
GL
c)
Dl
El

A

Degişirnci

temel alan liderlik
hangisidir?

yakla ş ımı

liderlik yaklaşımı

işe yönelik liderlik yaklaşımı
Dururnsallık yaklaşımı

Bireye yönelik liderlik yaklaşımı
Katılımcı liderlik yaklaşımı
5

izleyen sayfaya geçiniz.

