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2011 AS 2100-A 

1. Belirli bir işi en ucuz yoldan yerine getirmek 
ya da belirli bir çıktıyı elden gelen en düşük 
girdi ile sağlamaya ne ad verilir? 

A) Yapılabilirtik 

B) işlevsellik 
e) Eş zamanlı mühendislik 
D) Teknik etkenlik 
E) Ekonomik etkenlik 

2. Başkalarının gereksinimlerini karşılamak 

üzere, pazan olan ve pazarda fıyatı oluşan 

ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak 
ve sahibine kar sağlamak amacı güden 
işletmeye ne ad verilir? 

A) Girişim 

B) Pazar 
e) Sanayi 
D) Sendika 
E) Endüstri 

3. Aşağıdakilerden hangisi özel girişim 

sisteminde bulunan temel unsurlardan biri 
değildir? 

A) Özel mülkiyet hakkı, bireylerin taşınır ve 
taşınmaz değerteri satın alma, sahip olma, 
kullanma ve satma hakkını verir. 

B) Kar elde etme, kaynaklannı riske sokarak 
yatırıma girişenlerin, faaliyetlerin sonucunda 
oluşacak kar üzerinde hakkı olduğu 

anlamını taşır. 
e) üretim ve dağıtım karartarı devlet tarafından 

alınır. üretim faktörterinin tümü veya büyük 
bir kısmı devlet denetimindedir. 

D) Serbest rekabet, iki veya daha fazla sayıda 
işletmenin aynı kaynaklara veya müşteri 

kitlesine yönelmesi durumunda ortaya çıkar. 
E) Seçme özgürtüğü, tüketici ve üreticilerin 

ekonomik karartarındaki serbestliği ifade 
eder. 

A 2 

4. Aşağıdakilerden hangisi endüstri işletmeleri 
kapsamında yer alır? 

A) Taşıma ve iletişim sektöründe çalışan 
işletmeler 

B) Eğlence hizmeti veren işletmeler 
c) Fabrikasyon sistemini uygulayan işletmeler 
D) Toptancılık ve perakendecilik sektöründe 

faaliyet gösteren işletmeler 
E) Sigorta ve finansman hizmeti veren 

işletmeler 

5. i. Adi şirket 
ii. Kolektif şirket 
iii. Anonim şirket 
ıv. Limited şirket 

Yukarıdakilerden hangileri sermaye şirketleri 
kapsamında yer alır? 

A) Yalnız i 
B) i ve ii 
c) ii ve iii 
D) iii ve ıv 
E) i, ii ve iii 

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmeleri 

kapsamında lli almaz? 

A) i ktisadi devlet teşekkülleri 
B) Yerel yönetim işletmeleri 
c) 6222 sayılı yasaya göre kurulan işletmeler 
D) Katma bütçeli yönetim işletmeleri 
E) Döner sermayeli işletmeler 

7. Çimento ve şeker üreten işletmeler, 

genellikle hangi kuruluş yeri etkenine önem 
verirler? 

A) Ene~i ve yakıt 
B) Hammadde 
c) Artıkların atılması 
D) Pazara yakınlık 
E) Ulaştırma 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8. Kesin yatınm kararı alınmadan önceı 
girişimcinin yapmayı düşündüğü üretım ve 
sermaye yabnmı Ile ılgılı ekonomık, 

teknolojik ve finansal sorunlarla, kuruluş yeri 
sorunlarını çözmek için aynnblı va kesin 
ara~tırmalara giri:şrneksizin gerekli bütün 
bilgilerin sistemli bır şeklide elde edilmesine 
ne ad verilir? 

Al Kesin proje 
Bl Yapılabilirlik projesi 
CL Teknik araştınna 
Dl üretime geçiş aşaması 
El Yapılabilirlik araştırması 

9. Bir özel girişimcinin yapacağı yatırıma temel 
Oluşturacak ön projelerin değerlendiril

mesinde ana ölçü! aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al üretimde kullanılacak teknoloji 
Bl Işletmede çalışacak personel sayısı 
cı üretim için gerekli hammadde miktarı 
Dl Kullanılacak ene~i miktarı 
El Girişimcinin sağlayacağı kBr 

10. Aynı konuda çalışan iki işletmenin birleşerek 
tüketicinin aleyhine kilrlarını arbrmak için bir 
araya gelmelerine ne ad verilir? 

Al Kaıtel 
Bl Büyüme 
CL Holding 
Dl Tmst 
El Konsem 

11. Sabn alma yoluyla birleşmenin Işletmelere 
sağladığı temel yarar aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Rakiplerle daha iyi mücadele 
Bl Kar aıtışı sağlama 
CL Verimliliği aıtınna 
Dl ürun çeşllendinneye gitme 
El Yönetsel sorunları gidemne 

A 3 

A 
12. k;ağıdakilerden hangisi yatay birle~menin 

yaratabileceği sorunlardan biri değildir? 

Al Pazar payı aıtışı sağlanamaması 
Bl Toplam kalle yönetiminin uygulanamaması 
CL Örgüt kültürunün uyuşmaması 
Dl Maliyet tasanulu sağlanamaması 
E) Organizasyon yapılarının uyuşmaması 

13. k;ağıdakllerden hangisi 
ekonomik sorumluluğu 
değerlendirilir? 

Al çevreyi korumak 

Işletmelerin 

kapsamında 

B) insan gücünün niteliğini geliştirmek 
cı Yamıma muhtaç çocuklara yamım etmek 
Dl Var olan yasalara uymak 
El Mal ve hizmetleri uygun fıyatla üretmek 

14. Yönetımı bazen emir verme, hükmene ve 
otorite ilişkilerini kapsayan, bazen de 
otoriteyi ele geçirme yolu olarak tanımlayan 
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Pazarlama bilimi 
Bl Siyaset bilimi 
CL Yönetim bilimi 
Dl üretim bilimi 
El i ktisat bilimi 

15. Yöneticinin. yönetim i:şlevlerini sürdürürken 
değişik amaçlı rolleri arasında denge kurma 
varsayımına dayanan yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Durumsallık yaklaş ımı 
Bl Yönetim rolleri 
cı Sistam teorisi 
Dl Sosyo-teknik 
El Beşeri göruş 
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16. Zaman etüdü çalı~malarıyla bir i~çinin bir i~i 
en kısa zamanda nasıl yapablleceğlnln 

belırlendığı ve eldeki mevcut araçlarla ne 
kadar işçiye ihtiyaç duyulacağının ilk kez 
ara~tırıldığı yönetim yakla~ımı 
a~ağıdakilerden hangisidir? 

A) Bürokrasi modeli 
B) Davranışsal yönetim teorisi 
cı Bilimsel yönetim teorisi 
D) Sistem yaklaşımı 
E) Yönetsel teori 

17. Amaçlara ula~ılıp ula~ılmadığının ya da ne 
ölçüde ula~ıldığının belirlenmesi, gereki
yorsa düzeltlcl önlemlerin alınması sürecine 
ne ad verilir? 

A) Kooıılinasyon 

B) Örgütleme 
C) Yönelme 
D) Denetim 
E) Planlama 

18. Aşağıdaki gereksınmelerden hangisi bireyin 
ait olma, bir arada bulundUğU ki~iler 
tarafından kabul görme istaği ile ilgilidir? 

A) Sosyal gereksinmeler 
B) Güvenlik gereksinimi 
cı Temel fizyolojik gereksinmeler 
D) Saygınlık gereksinimi 
E) Kendini geIÇekleştirme gereksinimi 

19. Aşağıdakilerden hangisi planlama süreci 
içinde ıw: iI.I.ıııiIZ 

A) Koşullann iıılelenmesi 
B) Örgütsel amaçlann belirlenmesi 
cı A~ematiflerin geliştirilmesi 
D) Geıçekleşen sonuçların ölçülmesi 
E) Planların eyleme geçirilmesi 

A 4 

A 
20. Karar verme sürecine yol göstaren genel 

açıklamaları kapsayan plan türüne ne ad 
verilir? 

A) Polilika 
B) Kural 
C) Proje 
D) Program 
E) Genyöntem 

21. Aşağıdakilerden hangisi Herzberg'in çift 
faktör teorisine göre güdüleylcl faktörlerden 
biridir? 

A) işletmenin yönetimi 
B) işi başarma 
C) işletmenin polilikası 
D) Çalışanların ücretlendirilmesi 
E) Çalışma koşulları 

22. i~letme stratajisinin kısımlara ayrılarak 
uygulanmasını gereklı kılan plan türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Stratejik planlar 
B) Eylemsel planlar 
C) Taktik planlar 
D) Sürekli planlar 
E) Tek kullanımlı planlar 

23. Bireyin potansiyel yetaneklerinin farkına 

varması, yarabeı olabilmek için kendisini 
sürekli bir gelişmeye tabi tutması ile ilgili 
gereksinmeye ne ad verilir? 

A) Kendini geIÇekleştirme 
B) Saygınlık 
cı Sosyal 
D) Fizyolojik 
E) Güvenlik 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Yapbnm 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) Sını~ı yetki 
E) Kumıay yetki 

25. Bir görevin yapılmasını başkalarından isteme 
hakkına ne ad verilir? 

A) Statü 
B) Lide~ik 

cı Görev 
D) Güç 
E) Yetki 

26. insan kaynakları yöneliminin iki temel amacı 
a~ağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Maksimum kar elde edilmesi ve i,ş tatmininin 
sağlanması 

B) Maksimum verim alınması ve iş tatmininin 
sağlanması 

C) Maksimum verim alınması ve düşük ücret 
ödenmesi 

D) Kaliteli ülÜn ve kaıneli hizmet üretilmesi 
E) iyi ürün üretilmesi ve iyi ücret ödenmesi 

27. Teorik bilgiler öğretmek ve personelin 
düşünsel ye1eneklerlnl geliştirmek amacıyla 
uygulanan eğlUm yön1emlerlne ne ad verilir? 

A) Uygulamalı eğnim yöntemleri 
B) Düşünsel eğnim yöntemleri 
C) işbaşı eğnim yöntemleri 
D) işdışı eğnim yöntemleri 
E) Fizikseleğnim yöntemleri 

A 5 

A 
28. A i~letmesinin 2010 yılı personel dönüşüm 

oranı %12 Ise. bu oranın doğru yorumu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ilgili yılda her yüz kişiden 12'si işten aynımış 
yerine yenileri alınmıştır. 

B) ilgili yılda her yüz kişiden 12'si işten atılmış 
yerine yenileri alınmıştır. 

C) Ilgili yılda her yüz kişiden 12'si işten 

atılmıştır. 
D) Ilgili yılda her yüz kişiden 12'si çeşnli 

nedenlerte işten ayrılmıştır. 
E) ilgili yılda toplam 120 kişi işten aynımıştır. 

29. Bir işletmede oryantasyon programı kimlere 
uygulanır? 

A) Deneyimsiz personele 
B) Yaşlı pelSonele 
C) işe yeni alınan personele 
D) Verimsiz pelSonele 
E) Genç pelSonele 

30. i~e uygun nitelikteki adayların i~letmeye 
başvurmasını sağlama çabalarına ne ad 
verilir? 

A) işletmeye alıştırma 
B) işe alıştımıa 
C) PelSonel değeıteme 
D) PelSonel seçme 
E) PelSonel bulma 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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B) Maksimum verim alınması ve iş tatmininin 
sağlanması 

C) Maksimum verim alınması ve düşük ücret 
ödenmesi 

D) Kaliteli ülÜn ve kaıneli hizmet üretilmesi 
E) iyi ürün üretilmesi ve iyi ücret ödenmesi 

27. Teorik bilgiler öğretmek ve personelin 
düşünsel ye1eneklerlnl geliştirmek amacıyla 
uygulanan eğlUm yön1emlerlne ne ad verilir? 

A) Uygulamalı eğnim yöntemleri 
B) Düşünsel eğnim yöntemleri 
C) işbaşı eğnim yöntemleri 
D) işdışı eğnim yöntemleri 
E) Fizikseleğnim yöntemleri 
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28. A i~letmesinin 2010 yılı personel dönüşüm 

oranı %12 Ise. bu oranın doğru yorumu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ilgili yılda her yüz kişiden 12'si işten aynımış 
yerine yenileri alınmıştır. 

B) ilgili yılda her yüz kişiden 12'si işten atılmış 
yerine yenileri alınmıştır. 

C) Ilgili yılda her yüz kişiden 12'si işten 

atılmıştır. 
D) Ilgili yılda her yüz kişiden 12'si çeşnli 

nedenlerte işten ayrılmıştır. 
E) ilgili yılda toplam 120 kişi işten aynımıştır. 

29. Bir işletmede oryantasyon programı kimlere 
uygulanır? 

A) Deneyimsiz personele 
B) Yaşlı pelSonele 
C) işe yeni alınan personele 
D) Verimsiz pelSonele 
E) Genç pelSonele 

30. i~e uygun nitelikteki adayların i~letmeye 
başvurmasını sağlama çabalarına ne ad 
verilir? 

A) işletmeye alıştırma 
B) işe alıştımıa 
C) PelSonel değeıteme 
D) PelSonel seçme 
E) PelSonel bulma 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com

