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1.

Insan gereksinmelerini
karşılayan

doğrudan

doğruya

5. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde
gerçekleştirilmesini

mallara ne ad verilir?

sağlayan

değişkenlere

ne ad verilir?
Al Daya nıklı mallar
Bl Tüketim mallan
cı Üretim mallan

Al
Bl

Dürüstlük
Sorumluluk
cı Töre
OL Yasa
El Etik

OL Temel malar
El

Dayanıksı z

mallar

2. Işletmelerin kendilerine ilişkin toplumsal
görütleri ılırnh kılarak daha uzun süreli
ya ş ama
işletme

hedefleri

belirlemes i

amaçlanndan hangisinin

aşağıdaki

6. Belirli bir
araya

yer alır?
Al

Uzun dönemli büyüme

Bl Toplumsal sorumluluk
CL

ve

ilişki

ins anların ,

gelen

Al
Bl

Denetim
Örgütleme
cı Planlama
OL Pazarlama
El Yönetim

Ça lı~anla ra uygun ücret verme

OL Nitelikli ma l sunma
El

işbirliği

sistemi içinde bir
ortak amaçlarını
gerç ekle ştirmek üzere yapacagı faaliyetlerin
düzenlenmes i sürec ine ne ad verilir?

kapsamında

Topluma hizlT'lFlI

3, Işletmeler kurulu ş yerlerini seçerlerken
işgücü ile ilgili özelliklerden hangisine önem
UnUılır?

Al
Bl

4.

7. l ş lvtmvlvrin ba lt ansındaki tvmvl ve öncelikli

Çalışanlann

a ile
ücret düzeyleri

cı

I şgücünün b üyüklüğü

Dl
El

Çalışanla nn işe ilişkin
S e ndikalaşma

yönetim

yap ılan

i ş levi a ş ağıdakilerden

hangisidir?

Al Kadrolama
Bl Yöneltme
cı Örgütleme
OL Planlama
El Denetim

tuturmn
de recesi

Aşağıdakilerden

hangisi ileriye doğru dikey
buyuma için gerekli koş ullar arasında ~
almaz?

8. Üst konumdaki
Al

Dağıtım

kanallanndaki

işletmele rin

işgörenter

uzmanlaşmamış o lması

gerçekleşen

Bl I şletmenin çok teknik bir ürün üretmesi
CL Pazarlama kanalının kısa ve düşük fıya t
artışı getirmesi
OL I şletmenin büyüyen bir endüstri dalı nda

A

I şletmenin üretilen mallar için
sistemi kuracak kaynağının olması

iletişim

iki
türu

konumdaki
y önt u olarak

a ş ağıdakilerden

hangisidir?
AlOlası lık

zinciri
Dedikodu
cı Yatay ile t işim
OL Dikey iletişim
El Çapraz iletişim
Bl

ça lı şması

El

yömıticilQrlo ::ıst

a rasında

da ğ ıtım

•

izleyen sayfaya geçiniz.
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9, Bir görevin yapılmasını
hakkına ne ad verilir?

başkalanndan

isteme

13.

Aşağıdakilerden
davranışlarını

faktörlerden biri
Al
Bl
cı

OL
El

Güç
Görev
Yelki
Slalü
Liderlik

10. Faaliyet
nitelikli

alanının

işgocu

özelliği

değildir?

nedeniyle yuksek

çalıştıran

işletmelerde

hangi gereksinimi öne

14.

çıkar?

Aşağıdakilerden
araşbrması

hangisi

sürecinin

pazarlama

a ş amaları arasında

:tiL

almaz?

Disiplin
Başan

cı

Bagıllık

Al

OL
El

Güvenlik
Sagllk

Bl
cı

OL
El

11 .

tuketici
psikolojik

Al Kişilik
Bl Güdü
c) Algılama
OL Tutum
El Meslek

çalışanların

Al
Bl

hangisi
etkileyen

bir çizelge uzerinde değerleyen
her faktör için personele belli bir
puanın verildiği ve sonuçta toplam puanın
personelin performans notunu oluşturduğu
değerleme
yöntemi
aşağıdakilerden
hangisidir?

Toplanan
verileriı
celvellenmasi
ve
analizinin yap ı lması
Üretım sıstemıne karar venlmesı
Verilerin toplanacağı kaynakların seçilmesi
Araştırma konusu problemin tanımlanması
Araştımıa raporunun hazırlanmas ı

Hazırlanmı~

tarafından

15.

ürun
Al

Al Puan dağıtım yöntemi
Bl Zorunlu dağıtım yöntemi
CL Sıralama yöntemi
OL Boylandımıa çizelgesi yöntemi
El Kontrollistesi yöntemi

A

geliştirme

hangisi işletmelerin yeni
nedenlerinden biri değildir?

işletmenin

ürün

dizisindeki

boşluğu

doldumıak

Bl Atıl üretim kapasitesini kullanmak
c) Rakip ürünlerin yaşam sürelerini kısaltmak
OL Büyümek için yeni ka ynakla r bulmak
El işletmenin ürün fiyatlannı istikrarlı kılmak

12. Gereken sayıda ve nitelikte i ş gucunu ,
istenen zamanda ve yerde hazır bulundurma
çabalarına ne ad verilir?

Al
GL
c)
OL
El

Aşağıdakilerden

16.

Aşağıdakilerden
aşamalarından

Oryantasyon
insan kaynaklan planlaması

Al
Bl
CL
OL
El

işgören değerlemesi

iş analizi
işgücü analizi

9

hangisi urun
biri değildir?

yaşam eğrisi

Piyasadan çekilme dönemi
Giriş dönemi
Gelişme dönemi
Gerileme dönemi
Olgunluk dönemi
izleyen sayfaya geçiniz.
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17.

Aşağıdakilerden
hangisi
karmasının oluşturulma s ında

faktörler
Al
Bl
cı

OL
El

18.

ara s ında

ürünün
ürünün
ürünün
ürünün
ürünün

21. Kendi sınıfında en iyi ürünü veya üretim
sürecini arayıp bulmayı, kendi ürün veya
hizmetini en iyisiyle kıya s lamayı ve ürün
veya uretim s üre cinde iyile ştirmeler yapma
konusunda tavs iyeler almayı veya örnek
almayı içeren kavrama ne ad verilir?

tutundurma
dikkate alınan

LLL almaz?

özellikleri
yaşam eğrisinde bulundugu aşama
sunulduğu pazarın yapısı
fiyatı

üretim süreci

Al
Bl

Güvenilirlik

cı

Ters mühendislik

OL
El

Benchmartı:ing

Modülerleştirme

işlev tasanmı

hangisi da ğıtım k a nalını n
etkileyen ürünle ilgili faktörlerden

Aşağıdakilerden

yapı s ını

biri
Al
Bl
cı

OL
El

değildir ?

ürünün
ürünün
ürünün
ürünün
ürünün

22.

Aş ağıdakile rden

hangis i

özelliklerinden biri

çabuk bozulabilir nitelikte olması
karmaşık olması
ambalajsız olması
fıyatının düşük olması

Al
Bl

standart olması

hizmetlerin

değj!dir?

Mallara oranla daha sık tüketilmesi
Fiziki varlığının olmaması

cı

Çıktısının değişken olması

OL
El

Depolanabilmesi
Müşteriyle

karşılıklı

doğrudan

ilişki

içinde

üretilmesi

19.

Kağıt fabrikaları a ~ ağıdaki üretim
türlerinden hangisine örnektir?

Al
Bl
CL
OL
El

sistemi
23.

üretim sistemi
Proje üretim sistemi
Sipariş üretim sistemi
Sürekli üretim sistemi
Yığı n üretim sistemi

bir

Al
Bl
CL
OL
El

çevre de
belirli
bir
amacı
yönelik birimlerin ve bu

Al
Bl
cı

Dl
El

üretim
Sistem

A

oluşturduğu
i ş le y i ş lerin

işlem
Çıktı
Dönüşüm

Barkod

tarayıcı

işletim sistemi

Uygulama yazılımı
Antivirüs yazılımı
Sistem yazılımları

24. Herhangi bir merkezde y er alan bilgiye veya
uygulama
yazılımına ,
kablosuz
olarak
bağlanabilmek
ve o bilgi ve yazılımı
kullanabilmek ama c ıyla geli ştirilen s isteme
ne ad v erilir?

gerçekle ştirmeye

biriml er ara sı etkileşimlerin
yapay veya doğal yapı ve
bütününe ne a d verilir?

hangisi bilgi teknolojisinde
yer alır?

donanım kapsamında

Akıcı

20. Belirli

Aşağıdakil e rden

Al
Gl

Karar destek sistemi
Mobil ileti~im ve bili~im
cı Çok mertı:eZıi iletişim ve bilişim
Dl üretim ve malzeme yönetim modülü
El Yerel iletişim ve bilişim
10

izleyen sayfaya geçini z.
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25. Büyük defterde yer alan hesaplardan gider,
zarar, satış, gelir ve kar hesapları, sene
sonunda aşağıdaki hesaplardan hangisine
devredilerek kapatılır?
Al
Bl
c)
Dl
El

29. Fon arz ve talebini etkilemesiyle birlikte
fonların para ya da sermaye piyasaları na
akış yönünü da etkileyen !ll Dmü faktör
a ş ağıdakilerden hangisidir?

Dönem Kan veya Zaran Hesabı
Kasa Hesabı
Satılan Malın Maliyeti Hesabı

Al Faiz
Bl Finansal varlıkların çeşitliliği
c) Tasarruflann özendirilmesi
Dl Aracı kuruluşlar
El Tasarruf düzeyi

Satışlar Hesabı

Mal Hesabı

30. Bir yıl veya daha kısa sureli fon arz ve
talebinin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir?
26_

=

Kaynaklar"
muhasebede ne ad verilir?

"Varlıklar

Al
Bl
cı

Dl
El

işletmenin dili
Çift taraflı kayıt esası
Muhasebe eşitliği
Muhasebe bilgi sistemi
Muhasebe bilgi sisteminin

Al
Bl

denklemine

c)
Dl
El

Menkul kıymetler piyasası
Sennaye piyasası
Para piyasası
Birincil piyasa
ikincil piyasa

öğesi

27_ lştebnelerde kısa süreli finansman ihtiyacının
belirlenmesinde kullanılan planlama aracı
a ş ağıdakilerden hangisidir?
Al
Bl
CL
Dl
El

28_

Nakit bütçeleri
Proforma bilançolar
Profoıma gelir tablosu
Amortisman şemalan
Üretim bütçeleri

Aşağıdakilerden

olmayan
Al
GL

c)
Dl
El

A

hangisi

işletmelerin

varlıkları arasında

yer

maddi

alır?

Arsalar
Araç ve gereçler
Patent
Binalar
Makineler
11

izleyen sayfaya geçiniz.

