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2011 BS 3204-A 

1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik mal 
değildir? 

A) Kişisel bilgisayar 
B) Ev konservesi 
C) Göldeki tuz 
D) Üniversite kitabı 
E) Keman 

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri 

bölümlendirmede kullanılan ölçütlerden biri 
değildir? 

A) Çalışanların yaşı 

B) Ulusal köken 
C) Üretim araçlarının mülkiyeti 
D) Hukuksal biçim 
E) Üretilen mal ve hizmet çeşidi 

3. Kurulacak işletmenin değişmez değer yatırım 
maliyetleri ile döner sermaye 
gereksinmesinin saptanması, gelir ve gider 
kestirimlerinin yapılması, finansman 
kaynaklarının saptanması, işletme karlılığının 

saptanması ve bununla ilgili 
değerlendirmelerin yapılması yapılabilirlik 

araştırmalarının hangi aşamasında 

gerçekleştirilir? 

A) Ekonomik araştırmalar 
B) Teknik araştırmalar 
C) Finansal araştırmalar 
D) Yasal araştırmalar 
E) Örgütsel araştırmalar 

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 

büyümesinde üretime ilişkin nedenler 
kapsamında değerlendirilir? 

A) Büyüme ile karı artırma imkanı yakalamak 
B) Rekabette finansal üstünlük sağlamak 
C) Girdilerde büyük miktarda alışlar ile maliyet 

tasarrufu sağlamak 
D) Kredi kurumlarında ve borsada prim 

sağlamak 

E) Fonların kullanılmasında etkinliği sağlamak 
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5. Aşağıdakilerden hangisi 
ekonomik sorumluluğu 

değerlendirilir? 

işletmelerin 

kapsamında 

A) Yardıma muhtaç çocuklara yardım etmek 
B) Mal ve hizmetleri uygun fiyatla üretmek 
C) insan gücünün niteliğini geliştirmek 
D) Var olan yasalara uymak 
E) Çevreyi korumak 

6. Yönetimi, üretim faktörlerine göre tanımlayan 
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Siyaset 
B) iktisat 
C) Hukuk 
D) Yönetim 
E) Sosyoloji 

7. Lideri fiziki özelliği, zekası ve konuşma 

etkinliği olarak üç başlık altında inceleyen 
liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ayırt edici yaklaşım 
B) Stil yaklaşımı 
C) Durumlara göre yaklaşım 
D) Yeni liderlik yaklaşımı 
E) Güdüleyici yaklaşım 

8. işletmelerin başarısındaki temel ve öncelikli 
yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kadrolama 
B) Yöneltme 
C) Örgütleme 
D) Planlama 
E) Denetim 
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9. işletmelerde bağımsız insan kaynakları 
bölümü oluşturulmasındaki temel amaç 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uzmanlaşma sağlamak 

B) Organizasyon şeması oluşturmak 
C) Personel disiplinini sağlamak 
D) Motivasyonu artırmak 
E) Pazar payını artırmak 

10. Belli bir konuda uzman olan yöneticiye, 
uzman olduğu konuyla ilgili yaptırım hakkı 

veren yetkiye ne ad verilir? 

A) Kurmay yetki 
B) işlevsel yetki 
C) Komuta yetkisi 
D) Sözleşme yapma yetkisi 
E) Denetim yetkisi 

11. Aşağıdakilerden hangisi iş analizi sürecinde 
~almaz? 

A) Analizi yapılacak işlerin belirlenmesi 
B) Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi 
C) Soru formlarının hazırlanması 
D) Ücretlerin saptanması 
E) işle ilgili bilgilerin toplanması 

12. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları 

planlanmasında kullanılan yöntemlerden biri 
değildir? 

A) Kantitatif teknikler 
B) ileriye dönük kestirim 
C) Durum analizi 
D) indeks hesabı 
E) Delphi tekniği 
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13. Aşağıdakilerden hangisi 
teminin kolaylaştırıcı 

biridir? 

A) Taşıma 

B) Depolama 
C) Standartlaştırma 

D) Satın alma 
E) Satış yapma 

A 
pazarlama sis

fonksiyonlarından 

14. Malların üreticiden toptancıya ya da 
perakendeciye gönderilmesi ve taşınması 

yoluyla sağlanan faydaya ne ad verilir? 

A) Zaman faydası 
B) Yer faydası 
C) Şekil faydası 

D) Mülkiyet faydası 
E) Maddi fayda 

15. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisi 

aşamalarından biri değildir? 

A) Olgunluk dönemi 
B) Gelişme dönemi 
C) Giriş dönemi 
D) Piyasadan çekilme dönemi 
E) Gerileme dönemi 

16. Tüketici tercihlerini etkileyen !ın. önemli 
faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Servis imkanları 
B) Fiyat 
C) Moda 
D) Kalite 
E) Reklamlar 
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17. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma 
karmasının bileşenlerinden biri değildir? 

A) Dağıtım 

B) Reklam 
C) Tanıtım 

D) Halkla ilişkiler 
E) Kişisel satış 

18. Mal benimserne sürecının 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Deneme 
B) Benimseme 
C) Değerleme 

D) ilgi duyma 
E) Haberdar olma 

aşaması 

19. Gemi imalatında kullanılan üretim sistemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tek üretim sistemi 
B) Parti üretim sistemi 
C) Akıcı üretim sistemi 
D) Kitle üretim sistemi 
E) Sürekli üretim sistemi 

20. Ulusal ve uluslararası pazarlamanın 

gelişmesiyle birlikte süpermarket, büyük 
mağaza ve benzeri pazarlama birimlerinin 
giderek artması aşağıdaki üretim sistemi 
türlerinden hangisinin önemini artırmıştır? 

A) Sürekli üretim sistemi 
B) Kitle üretim sistemi 
C) Parti üretim sistemi 
D) Akıcı üretim sistemi 
E) Sipariş üretim sistemi 
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21. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Depolanabilmesi 
B) Çıktısının değişken olması 

C) Mallara oranla daha sık tüketilmesi 
D) Fiziki varlığının olmaması 
E) Müşteriyle karşılıklı doğrudan ilişki içinde 

üretilmesi 

22. Aşağıdakilerden 

perakendecilik 
almaz? 

A) Bankalar 

hangisi 
kuruluşları 

B) Büyük mağazalar 
C) Avukatlık büroları 

hizmet 
arasında 

D) Eczacılık ürünlerinin üretildiği kuruluşlar 

ve 
~ 

E) Kuru ve ıslak temizleme yapan kuruluşlar 

23. Herhangi bir merkezde yer alan bilgiye veya 
uygulama yazılımına, kablosuz olarak 
bağlanabilmek ve o bilgi ve yazılımı 

kullanabiirnek amacıyla geliştirilen sisteme 
ne ad verilir? 

A) Çok merkezli iletişim ve bilişim 
B) Üretim ve malzeme yönetim modülü 
C) Karar destek sistemi 
D) Yerel iletişim ve bilişim 
E) Mobil iletişim ve bilişim 

24. Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojisinde 
donanım kapsamında ~ almaz? 

A) Monitör 
B) Merkezi süreçleme birimi 
C) Disk optimizasyon yazılımları 
D) Taşınabilir bellek 
E) Modem 
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25. işletmenin gerçekleşen faaliyetlerinin para 
cinsinden izlenmesi ve ilgililere iletilmesi 
çabasına ne ad verilir? 

A) Planlama 
B) Finansman 
C) iç denetim 
D) Analiz 
E) Muhasebe 

26. Finansal işlemlerin doğru olarak yapılması, 
kaydedilmesi ve raporlanması için alınan 

önlemler bütününe ne ad verilir? 

A) Muhasebe yönetmeliği 
B) iç kontrol sistemi 
C) Hesap planı 
D) Muhasebe denetimi 
E) Dış denetim 

27. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin maddi 
olmayan varlıkları arasında yer alır? 

A) Arsalar 
B) Makineler 
C) Araç ve gereçler 
D) Binalar 
E) Patent 

28. Bir hesabın borç tarafı toplamı ile alacak 
tarafı toplamı arasındaki farka ne ad verilir? 

A) Hesap kalanı 
B) Dönen varlık 
C) Duran varlık 
D) Çalışma sermayesi 
E) ÖZ kaynak 
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29. Aşağıdakilerden hangisi ödünç verilebilir 

fonların arz ve talebine bağlı olarak oluşur? 

A) Nominal faiz oranı 
B) Piyasa faiz oranı 
C) Risk oranı 
D) Reel faiz oranı 
E) Enflasyon oranı 

30. iki veya daha çok ortağın kendi faaliyetlerini 
sürdürürken, belli bir işi görmek üzere 
sürekli veya geçici olarak bir şirket kurup, bu 
şirketin faaliyetleri için kendi işletmelerinden 
teknik, mali ve ticari destek sağlamak üzere 
anlaşmaları yoluyla yabancı ülkelerde ticari 
faaliyet yapmalarına ne ad verilir? 

A) ihracat-ithalat 
B) Lisans anlaşması 
C) Ülke dışında şube açma 
D) Joint Venture 
E) Franchising 
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