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1.

Aşağıdakile rden

hangisi

dayanıklı

6. In s anları içten gelen bir istekle ç alı ş maya
ikna edebilme ve gr up olarak amaçların

mallar

grubuna girer?

gerç ekle ş tirilmesinde

Al Sabun

Bl

işbi rliği

sağlayabi l me yeteneğine

yapmalarını

ne ad verilir?

Televizyon

Al

cı

Ekmek
OL Un
El Ş e ker

Bl
CL

Düşünsel yetenek
Teknik yetenek
Rassal yetenek

ol

Be şeri ilişki ler yete neği

El

Kavramsal yeten ek

2, Ozel işlebnelerin hukuksal biçimleri dikkate
alındığında
aşağıdakilerden
hangisi kişi
şirketleri arasında yer alır?

Al

Sermayesi

paylara

bölünmüş

7. I ş letmelerin ba ş arısındaki LimiL ve ÖDealjklj
yönetim i ş iavi aşağıdakilerden hangisidir?

komandit

şirket

Bl
cı

OL

Limile! şirke t
Kooperalif şirk et
Anonim şirket

Al

Yöneltme
Planlama
cı Örgütleme
OL Denetim
El Kadrolama

Bl

El Kollektif şirk et

3, Iş analizi , iş bölümu ve uzmanlaşma , yetki ve
sorumluluk
dağılımı ,
iletişim
kanalları ,
ç alı ş acak
kişilerin
saptanma s ı,
örgut
şe masının çıkarılma s ı
hangi araşbrmanın

8. Bir yÖnaticinin

kontrol edebileceği kadar
sorumlu olmasını öngören örgütleme
ilkesi aşağıdakilerden hangi si dir?
kişiden

kapsamında değerlendirilir?

OL

Te knik araştımıalar
Yasal araştımıalar
Finansal araştımıala r
Örgütsel araştırma lar

El

Ekonomik

Al

Bl
cı

Al

Işbölümü ve uzmanlaşma ilkesi
Yönetim b irliği ilke si
cı Yönetim alanı ilke si
OL Korruta birliği ilkesi
El Görevlerin tanımı ilkesi

Bl

araştırmalar

4. Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri
bayiler ve mağazalar yoluyla sabnak yerine
satı ş mağazaları açması aşağıdaki

9. Aşağıdakilerden hangisi işlatmede insan
ka y nakları
bölümünün çÖzmesi gereken
sorunlar arasında nLalmaz?

büyüme

türlerinden hangisine örnektir?

Al

Çapraz büyüme
Ileriye doğru dikey büyüme
c) Geriye doğru dike y büyüme
OL Yatay büyüme
El Fonksiyonel büyüme

Bl

5. Insancıl

değerlerin

i ş levlerinin
çabasına

Al

ışığı nda

Al

Iş kazalan ve meslek hastalıklan

Bl
CL
OL
El

Devamsızlık oranının yüksekliği

i şgö renlerin tatminsizliği ve moralsizliği
Tüketici ihtiyaçlannın olumsuz değişimi
Işten aynlma oranının yüksekliğ i

işletme

doğru

olarak yerine getirilmesi
ne ad verilir?

10. Bir görevin yapılma s ını
hakkına ne ad verilir?

Yönetim hakkı

Al

cı

I şletme atiği

Bl Güç

OL

Töre

Ei

Ah ~k

OL
El

A

2

isteme

Liderlik

Bl Genel etik

cı

ba ! kalarından

Görev
Yetki
Statü
Izleyen sayfaya geçiniz.
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11 .

Aşağıdakilerden hangis i iş analizi bilgilerinin
kullanım alanlanndan biri değildir?

Al
Bl
cı

Dl
El

16.

üretimde
kullanılacak
hammaddenin
belirienmesinde
Insan kaynaklan planlamasında
işe yeı1eştirme , yükseltme ve atamalarda
Adil bir ücret sisteminin oluştu ru lmasında
Personel
değerieme
ölçütlerinin

Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisi
a ş amalanndan biri değildir?

Al
Bl
cı

OL
El

Giriş dönemi
Gerileme dönemi
Piyasadan çekilme dönemi
Gelişme dönemi
Olgunluk dönemi

saptanmasında

17.

Aşağıdakilerden

hangisi

karmasımn oluşturulmasında

12.

Aşağıdakilerden

hangis i

iş

faktörler

analizi s ürecinde

:t2Lalmaz?

Al
Bl

Soru formlannın hazıı1anması
ücretlerin sapta n ması
cı Toplanan bilgilerin degeı1e n dirilmesi
Dl Analizi yapılacak işleri n beliı1enmesi
El Işle ilgili bilgilerin toplanması
Al
Bl

CL
OL
El

18.
13. Zaman, yer ve mülkiyet
i ş letme
fonksiyonu
hangis idir?

faydası

Araştırma -geliştirme

cı

Finans

Dl
El

Tedarik

ürünün
ürünün
ürünün
ürünün
ürünün

lILalmaz?

üretim süreci
özellikleri
yaşam egrisinde bulundugu aşama
sunul d uğu pazarın yapısı
fiyatı

Aşağıdakilerden

hangisi
biri

karmasımn bile ş enlerinden

yaratan

a ş ağıdakilerden

Al
Bl

CL

Al
Bl

arasında

üretim

tutundurma
dikkate alınan

tutundurma
değildir?

Reklam
Kişisel satış
Dağıtım

OL

Tanıtım

El

Halkla

ilişkiler

Pazaı1ama

19. Bir baraj inşa edilirken kullanılan üretim
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
14. Tüketiciye
yönelik
tutum,
koordineli
pazarlama ç alı ş maları ve uzun dönemde kar
getirici s atış miktarı gibi faktörlere bağlı olan
pazarlama geli ş im a ş aması a ş ağıdakilerden
hangisidir?
Al
Bl

CL
Dl
El

Gelenekçi

Al
Bl

CL

OL

El

anlayış

dönemi
teknikleri dönemi
ürünün az talebin çok oldugu kıtlık dönemi
Pazaı1ama anlayışı dönemi
üretim anlayışı dönemi
Baskıcı satıŞ

20. Aşağıdakilerden hangisi sıfır stoklu üretim
sistemini
kullanan
i ş letme lerin
özelliklerinden biri değildir?

Al
15.

ürün

CL
Dl

El

A

geli ştirme

ürün teslim sürelerinin çok düşük olması ve
mal bedellerinin tüketicilerden k ı sa sürede
alınması

Aşagıdakilerden

Al
Bl

Akıcı üretim sistemi
Tek üretim sistemi
Parti üretim sistemi
Sürekli üretim sistemi
Kitle üretim sistemi

hangisi işletmelerin yeni
nedenlerinden biri değildir?

Rakip ürünlerin yaşam sürelerini kısa~mak
işletmenin ürün fiyatlannı istikrarlı kılmak
işletmenin
ürün
dizisindeki
boşlugu
doldurmak
Atıl üretim kapasitesini kullanmak
Büyümek için yeni kaynaklar bulmak

Bl

Çalışanla n n iş

CL

Aynı

latmininin yüksek olması
kapa sitedeki başka sistemlerle çalışan
işletmele re göre çalışılan fiziki alanın daha

Dl

Tüketicilerin hizmet ve kalite beklentilerine
kısa sürede cevap verilmesi
Maliyet tasarruflu çalışma nedeniyle az katkı
payı ile ürünlerin fiyatlanması

geniş olması

El
3

izleyen sayfaya geçiniz.

A
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sunulacak yeni fiziksel varlığın
üretiminde
hangi
malzemelerin
kullanılacağını
belirleme, onun boyut v e
kalite tol e rans ıarını saptama , görünü ş ünü
tanımlama ve başarı standartlarını oluşturma
çalı ş malarına ne ad verilir?

21. Pazara

26,

Aşağıdaki
hesaplardan hangis i bilançoda
dönen varlıklar grubu altında gösterilmez?

Al
Bl
cı

OL

Al
Bl

c)

OL
El

El

Mekanizasyon
Ofis otomasyonu
Süreç yenileme
Ürün analızı
Mal tasarımı

ZT.

Mo dülerleştirme

Bl

Benchmar1<ing

Al
Bl

CL
OL

El

OL

Güvenilirlik
Işlev tasanmı

Kaldıraç analizi
Dinamik analiz
Karşılaştırmalı analiz
Trend analizi
Statik analiz

28. l ş lehnel e rin üretim kalitesini yükselbnek,
maliyederi azalbnak amacıyla yaptıkları
yatırımlara ne ad verilir?

c) Ters mühendislik
El

finansal tabloları yalnızca bır
dönemi ıçın analiz edilmi ş ise
kullanılan analiz yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
Bır lşlehnenln

faaliyet

22. Kendi sınıfında en iyi ürünü veya üretim
sürecini ara yıp bulmayı, kendi ürün veya
hizmetini en iyisiyle kıya s lamayı ve ürün
veya üretim sürecinde iyileştirme ler yapma
konusunda tavs iyeler almayı veya örnek
almayı iç eren kavrama ne ad verilir?

Al

Makineler
Alacak Senetleri
Bankalar
Kasa
Mal

Al

Modernizasyon yatmmlan
Tevsii yatırı mları
c) Genişleme yatmmlan
OL Yenileme yatmmlan
El Stratejik yatırıml a r
Bl

23. l ş lehnenln gereks inme duydu~u bilgisayar
tabanlı her türlü donanım , yazılım , ara ç gereç ve arabirimiere ne ad verilir?

Al
Bl

CL
OL
El

Yapay zeka
Uzman sistem

29.

işletme zekası

olu şturan

Doğrusal programlama
Bilgi teknolo ~ si

Al
Bl

c)

OL

24. Işletmelerdeki
iş ,
işlem
ve
işlevlerde
gereksinme duyulan
bütün bilgileri v e
ayrıntılarını iç inde bulunduran ve y öneten
geni ş ölç ekli bilgi depolarına ne ad verilir?

Al

Karar destek sistemi

Bl

Veritabanı

El

oranını

Piyasa fai z oranı
Reel faiz oranı
Ödenmeme risk primi
Enflasyon oranı
Likidite primi

30. Bir ülkede üretilmeyen ya da yeterli olmayan
mal ve hizme derin ba t ka ülkelerden s atın
alınmasına ne ad verilir?

CL Postmodem sistem
OL Uzman sistem
El

hangisi nominal faiz
unsurlardan biri değildir?

Atağıdakilerden

Ai
Bi

Yapay zeka

cı

Di
Ei

25. Büyük defterde yer alan hesaplardan gider,
zarar, satı ş, gelir ve kar hesapları, sene
sonunda a şağıdaki hesaplardan hangisine

Joint venture
Leasing
ithalat
ihracat
Franchising

devredilenıık kapatılır?

Al
Bl

CL
Dl
El

A

Dönem Kan veya Zaran Hesabı
Kasa Hesabı
Satılan Malın Maliyeti Hesabı
Satışlar Hesabı

Mal Hesabı

•

izleyen sayfaya geçiniz.

