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1. Aşağıdakilerden hangis i ekonomik mal 
değild ir? 

Al Kişisel bilgisayar 
Bl Ev konservesi 
c) üniversite kitabı 
Dj Keman 
El Göldeki tuz 

2. Ekonomik sistemin tanımı aşağıdakilerden 
hangis idir? 

Al Tüm alt sistemlerin bir amaç doğrultusunda 
faaliyet göstemıesidir. 

Bl iktisadi mal ve hizmet üretmek veya 
pazarlamak için faaliyette bulunan 
kuruluştur. 

c) Üretimdeki temel girdiler veya kaynaklardır. 
OL Bir toplumda , sahip olunan kaynaktann , 

vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
dağıtımını şekillendiren temel kurallardır. 

El Her türlü taşınmaz ve taşınır değerlere 

sahip olma, kullanma ve salma hakkıdır. 

3. Üretimden elde edilen çıktıların fiziksel 
niceliklarinin üretimde harcanan girdilerin 
fiziksel niceliklarine ora nına ne ad verilir? 

Al Verimlilik 
Bl Teknik elkenlik 
CL Karlılık 
OL Ekonomiklik 
El Ekonomik etkenlik 

4. Üretim araçlarını sağlayıp üretime yöneiten 
ve riskleri üstlenen ki§ iye ne ad verilir? 

Al üretici 
Bl Yönetici 
CL Kapitalist 
OL Girişimci 
El Hissedar 
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5. Aşağıdakilerden hangis i i şletmelerin 

araçlarının mulkiyet ine 
sınıflandırılma sında yer alan 

üretim 
göre 

gruplardan 
biridir? 

Al Imalat sektörü 
Bl Kamu seklörü 
cı Tanm sektörü 
OL Sanayi seklörü 
El Hizmel sektörü 

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel 
amacıdır? 

Al Çalışanlan işleri ile igili egitmek 
Bl Strateji geliştimıek ve teknik üstünlük 

sağlamak 
cı Kar sağlamak ve topluma hizmet sunmak 
OL Teknolojik yatırım yapmak 
El Pazar ve tüketici araştırmalan yapmak 

7. Fayol'a göre , "üretim ve pazarlama", i ~lebne 

işlevlerinden hangis inin kapsamında 

değerlendirilir? 

Al Kolaylaştırıcı işlevler 
Bl Destekleyici işlevler 
CL Genel işlevler 
OL Türsel işlevler 
El Temel işlevler 

8. i. 
ii. 
III. 
LV 

Olel 
Sinema 
Hastane 
Olomobil montaj 

Yukarıdakilerden hangileri hizmet i§letmeleri 
kapsamında yer alır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
cı i ve ii 
Dl i, ii ve III 
El 1, 1I , lIlveIV 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Ulaştırma imkanları düşünüldüğünde bir 
petrol rafınerisinin kurulacağı!..!! .!:!l:.9!!!!. kent 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Konya 
Bl Ankara 
cı ızmir 
OL Afyon 
El Eskişehir 

10. Yapılabilirlik projesının somutlaştınlması ve 
ayrıntılarının belirlenmesi yatınm karar 
sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? 

Al Yatınm düşüncesi 
Bl Yapılabilirlik araştımıalan 

cı Degerlendirme ve yatınm karan 
OL Kesin proje 
El Projenin uygulanması 

11 . Işletmelerin kullanacağı teknolojinin 
belirlenmesinde temelolan araşbrma 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Teknik araştırma 
Bl Finansal araştınna 
CL Ekonomik araştınna 
OL Yasal araştımıa 
El Örgütsel araştırma 

12. Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri 
bayiler ve mağazalar yoluyla sahnak yerine 
sabş mağazaları açması aşağıdaki büyüme 
türlerinden hangisine örnektir? 

Al Çapraz büyüme 
GL ileriye dOğru dikey büyüme 
cı Geriye dOğru dikey büyüme 
OL Yatay büyüme 
El Fonksiyonel büyüme 
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13. Aşağıdakilerden hangisi dış büyümenin 

işletmelere sağladığı faydalardan biri 
değildir? 

Al Yeni fabrika ve üretim yöntemlerini ele 
geçirme fırsatı vemıesi 

Bl Faaliyet gösterilen endüstri dalında hızla 

değişen teknolojnin değişim süreci hızının 
yavaşlatılması 

cı işletmenin finansal gücünü aşan proıeleri 
gerçekleştirmesine imkan sağlaması 

OL Kredi ve finansman bulma imkanlannın 

artması 

El Piyasaya hakim olmayı ve rekabetin 
istenilen yönde kullanımını kolaylaştımıası 

14. Aşağıdakilerden hangisi işlehnelerde 
büyüme biçiminin kararlaştırılmasında 

dikkate alınması gereken konulardan biri 
değildir? 

Al Ekonominin gidişi 
Bl Üretilen mallara karşı olan talebin trendi 
CL işletmenin faaliyet gösterdiği endüstri dalı 
OL Rakip işletmelerin büyüme modelleri 
El Rakiplerin sayısı 

15. Insa ncıl değerlerin ışığında işlehne 
işlevlerinin doğru olarak yerine getirilmesi 
çabasına ne ad verilir? 

Al Genel etik 
Bl işletme etiği 
cı Töre 
OL Yönetim hakkı 
El Ahlak 

16. Harcamalarda sahtecilik yapmak , zimmet ve 
hırsızlık işletmelerde etik açıdan 

sorgulanacak davranışlardan hangisinin 
kapsamında yer alır? 

Al Görevde hatalı davranı~ 
Bl Görevi kötüye kullanma 
CL Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma 
OL Denetim dışı davranış 
El Görevi kişisel çıkarlar için kullanma 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Aşağıdakilerden hangis i etik normlarda Caux 
Round Table ilkeleri içinde yer alan i ş birliği 

ilkelerine girmez? 

Al Toplumla ilgili ilkeler 
Bl Rakiplerie ilgili ilkeler 
c} Girdi sağlayanlarta ilgili ilkeler 
OL işletme çalışanları ile ilgili ilkeler 
El Kamu kurumran ile ilgili ilkeler 

18. Bir yöneticinin i şletmenin bUtününe yönelik 
politika ve stratejiler geliştirme yeteneğine 

ne ad verilir? 

Al Sosyal yetenek 
Bl Kavramsal yetenek 
c} Teknik yetenek 
OL Beşeri ilişkiler yeteneği 

El Taktik yetenek 

19. Aşağıdakilerden hangis i 
ilkeleri arasında yer alır? 

Al Disiplin 
Bl işbölümü 
CL Kumanda birliği 
OL Adil ve eşit muamele 
El Maaş ve ücretler 

Fayol'un yapısa l 

20. Neo-klas ik yönetim teoris inin !!! belirgin 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Hiyerarşik yapılanmaya önem verme:si 
Bl Etkinliğin ve verimliliğin artınlma:sı 
c} insan unsurunu ele alması 
OL Bürokratik etkinliğe önem vermesi 
El Süreçlerin planlanmasını sağlaması 

21. OrgUtün zaman iç indeki büyüme ve gelişimini 
etkileyen konularla ilgili planlara ne ad 
verilir? 

Al Teknik planlar 
GL Taktik planlar 
c} Eylemsel planlar 
OL Stratejk planlar 
El Kısa süreli planlar 

A 9 

A 
22. Bir yöneticinin kontrol edebileceği kadar 

kiş iden sorumlu olmasını öngören örgUtleme 
ilkes i a şağıdakilerden hangis idir? 

Al Yönetim alanı ilkesi 
Bl KOlOOta birligi ilkesi 
c} Görevlerin tanımı ilkesi 
OL işbölümü ve uzmanlaşma ilkesi 
El Yönetim birliği ilkesi 

23. Aşa ğıdakilerden hangis i 
bulunması gereken ÖZellikler 
almaz? 

bir liderde 
arasında ;ti[ 

Al Gücünü bulunduğu makamdan alması 
Bl Kendi tasarlamış olduğu hedeflerle örgütü 

daha iyi duruma getirmesi 
c} Örgütü geliştirmek için uğraşması 
OL Risk almaya eğilimli olması 
El insanlara güvenmesi 

24. Aşağıdakile rden hangis i insan ka ynakları 
yönetimini etkileyen, işletmenin kontrol 
albnda tutabileceği çevre unsurlarından biri 
değildir? 

Al Örgütsel iklim 
Bl Biçimselolmayan gruplar 
CL işgörenin ihtiyaçlan 
OL iş güvencesi 
El işgücü sağlayan arz kaynaklan 

25. Kullanana yapbrım hakkı vermeyen ancak 
işletmenin diğer yöneticilerine görüş ve 
önerilerde bulunma hakkı tanıyan yetkiye ne 
ad verilir? 

Al işlevsel yetki 
Gl Teknik yetki 
c} Kurmay yetki 
OL Kısmi yetki 
El Komuta yetkisi 

izleyen sayfaya geçiniz. 



2010 AS 3204·A 

26. Faaliyet alanının özelliği nedeniyle niteliksiz 
işgucunun yoğun olduğu işletmelerde 

çalışanlar için önem taşıyan gereksinim 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Başan 
Bl Yükselme 
c) Güvenlik 
Dl Özgürlük 
El Disiplin 

27. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları 

yönetiminin işlevleri arasında :ıf.iL almaz? 

Al Planlama 
Bl Degerlendimıe ve ödüllendirme 
c) Teknolofl geliştirme 
Dl Kadrolama 
El Endüstri ilişkileri 

28. A~ağıdakil.rden hangisi 
bölümünün üstlenmesi 
arasında :tiL almaz? 

insan kaynakları 

gereken görevler 

Al Sendikal iliş kileri yürütmek 
Bl insan kaynaklan yönetimi konusundaki 

görüş ve önerileri yönetime sunmak 
CL işçi sağlığı ve güvenliği konusunda 

çalışmalar yapmak 
Dl Amaç ve hedeflere uygun insan kaynaklan 

politikalan hazırlamak 
El Üretim planlannı hazırlamak 

29. Aşağıdakilerden hangisi iş analizi süreci 
içinde ll!!. almaz? 

Al Ücretlerin saptanması 
Bl Soru formlannın hazırlanması 
CL Toplanan bilgilerin degerlendirilmesi 
Dl Analizi yapılacak işlerin belirlenmesi 
El işle ilgili bilgilerin toplanması 
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30. Aşağıdakilerelen hangisi insan kaynakları 

planlanmasında kullanılan yöntemlerden biri 
değildir? 

Al Durum analizi 
Bl Delphi tekniği 
c) Indeks hesabı 
OL ileriye dönük kestirim 
El Kantitatif teknikler 

izleyen sayfaya geçiniz. 


