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GENEL iŞLETME A 
2011 YS 3204-A 

1. Üretimin satış tutarının üretimin maliyet 
tutarına oranlanmasına ne ad verilir? 

Al Ekonomik etkenlik 
Bl Ekonomiklik 
C) Karlılık 
D) Teknik etkenlik 
E) Verimlilik 

2. ı. 

ıı. 

ııı. 

LV. 

Adi şirket 
Kolektif şirket 
Anonim şirket 
Limited şirket 

Yukarıdakilerden hangileri sermaye şirketleri 
kapsamında yer alır? 

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

3. Kesin yatırım kararı alınmadan önce, 
girişimcinin yapmayı düşündüğü üretim ve 
sermaye yatırımı ile ilgili ekonomik, 
teknolojik ve finansal sorunlarla, kuruluş yeri 
sorunlarını çözmek için ayrıntılı ve kesin 
araştırmalara girişmeksizin gerekli bütün 
bilgilerin sistemli bir şekilde elde edilmesine 
ne ad verilir? 

A) Yapılabilirlik projesi 
B) Üretime geçiş aşaması 
c) Teknik araştırma 
D) Yapılabilirlik araştırması 
E) Kesin proje 

4. Satın alma yoluyla birleşmenin işletmelere 

sağladığı temel yarar aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Verimliliği artırma 

B) Yönetsel sorunları giderme 
C) Kar artışı sağlama 
D) Ürün çeşitlendirmeye gitme 
E) Rakiplerle daha iyi mücadele 
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5. Endüstri casusluğu gibi etik olmayan 
konularda ekonomik bilgi sağlamayı kabul 
etmemek etik norm ilkelerinden hangisinin 
kapsamında yer alır? 

A) Toplumla ilgili ilkeler 
B) Rakiplerle ilgili ilkeler 
CL Müşterilerle ilgili ilkeler 
D) işletme çalışanları ile ilgili ilkeler 
E) Girdi sağlayanlarla ilgili ilkeler 

6. işletmenin genel politika ve stratejilerini 
belirleyen yönetim kadernesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tepe yönetim 
B) Orta yönetim 
C) Alt yönetim 
D) Ustabaşı 

E) ilk basamak yönetim 

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

A) Yöneltme 
B) Planlama 
C) Örgütleme 
D) Denetim 
E) Kadrolama 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir liderde 
bulunması gereken özellikler arasında ~ 
almaz? 

A) Gücünü bulunduğu makamdan alması 
B) Kendi tasarlamış olduğu hedeflerle örgütü 

daha iyi duruma getirmesi 
C) Örgütü geliştirmek için uğraşması 
D) Risk almaya eğilimli olması 
E) insanlara güvenmesi 

9. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları 

bölümünün alt birimlerinden biri olamaz? 

A) Endüstriyel ilişkiler 
Bl iş güvenliği ve işçi sağlığı 
C) Kalite kontrol 
D) işgücü planlama 
E) Eğitim ve geliştirme 
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10. Aşağıdakilerden hangisi kurmay yetkinin 
özelliklerinden biridir? 

Al Uygulayıcı yetki olması 
Bl Yaptırım hakkının olmaması 
c) Astları yönlendirme hakkı vermesi 
Dl Uzmanlık gerektirmemesi 
El Hiyerarşik düzende yukarıdan aşağıya 

doğru inmesi 

11. Değerlenenlerin normal frekans dağılımına 

göre sıralandığı performans değerleme 

yöntemine ne ad verilir? 

Al Puan dağıtım 
Bl Kontrollistesi 
CL Zorunlu dağıtım 
Dl Boylandırma çizelgesi 
El Sıralama 

12. Teorik bilgiler öğretmek ve personelin 
düşünsel yeteneklerini geliştirmek amacıyla 
uygulanan eğitim yöntemlerine ne ad verilir? 

Al Uygulamalı eğitim yöntemleri 
Bl Düşünsel eğitim yöntemleri 
CL işbaşı eğitim yöntemleri 
Dl işdışı eğitim yöntemleri 
El Fiziksel eğitim yöntemleri 

13. Aşağıdakilerden hangisi 
araştırması nda kullanılan 

yöntemlerinden biri değildir? 

Al Projeksiyon yöntemi 
Bl Deney yöntemi 
c) Tahmin yöntemi 
Dl Anket yöntemi 
E) Gözlem yöntemi 

pazarlama 
veri toplama 

14. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönetim 
fonksiyonları içinde yer alır? 

Al Fiyatlandırma 

Bl Taşıma 
c) Depolama 
D) Standartlaştırma 

El Dereceleme 

15. Genellikle kullanıcıların istekleri 
doğrultusunda özelolarak tasarlanmış 
donanımlara ne ad verilir? 

Al Hafif donanım 
Bl işletim malzemeleri 
c) Alt montaj elemanları 
D) Hammadde 
El Ağır donanım 
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16. Genellikle inşaat şirketlerinin yaptıkları 

binaların fiyatlarını belirlerken kullandıkları 

fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Pazarı temel alan fiyatlama yöntemi 
B) Maliyet artı yöntemi 
CL Talebi temel alan fiyatlama yöntemi 
D) Fiyat liderini izleme yöntemi 
E) Rekabeti temel alan fiyatlama yöntemi 

17. Bir mal, hizmet, yer, fikir, kişi ya da kurum 
hakkında herhangi bir bedel ödemeksizin 
yayınlanan haberlerin tümüne ne ad verilir? 

Al Reklam 
B) Kişisel satış 

c) Halkla ilişkiler 
D) Tanıtım 

E) Satış geliştirme 

18. Buzdolabı üreten bir işletmenin kullanması 

gereken dağıtım politikası aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Seçimli dağıtım 
B) Yaygın dağıtım 

c) Sınırlı dağıtım 

D) Tekelci dağıtım 
E) Yoğun dağıtım 

19. Petrol rafinerileri aşağıdaki 

sistemlerinden hangisine örnektir? 

Al Akıcı üretim sistemi 
B) Sipariş üretim sistemi 
c) Sürekli üretim sistemi 
D) Parti üretim sistemi 
E) Yığın üretim sistemi 

üretim 

20. Belirli bir çevrede belirli bir amacı 

gerçekleştirmeye yönelik birimlerin ve bu 
birimler arası etkileşimlerin oluşturduğu 

yapay veya doğal yapı ve işleyişlerin 

bütününe ne ad verilir? 

Al Sistem 
B) Çıktı 
C) Üretim 
D) Dönüşüm 

E) işlem 
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21. Hizmet ve perakendecilik iş yerlerinin 
seçiminde !u!. önemli etken aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Hammaddeye yakınlık 
B) Kamu hizmetlerine yakınlık 
CL Müşteriye yakınlık 

D) Uzman işgücüne yakınlık 
E) Tedarikçilere yakınlık 

22. Birbirine benzer etkinliklerin veya eylemlerin, 
belirli bölümlerde veya işlem merkezlerinde 
bir araya getirildiği yerleşim türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Süreç tabanlı yerleşim 
B) Ürün tabanlı yerleşim 
cı Sabit tabanlı yerleşim 
D) Hücre yerleşimi 
E) Karma tabanlı yerleşim 

23. Sanal gerçeklik aşağıdakilerden hangisine 
örnektir? 

Al Doğrusal programlama 
B) Yapay zekalar 
cı Karar destek sistemleri 
D) Elektronik veri değişimi 
E) Kurumsal kaynak planlama 

24. işletmelerdeki iş, işlem ve işlevlerde 
gereksinme duyulan bütün bilgileri ve 
ayrıntılarını içinde bulunduran ve yöneten 
geniş ölçekli bilgi depolarına ne ad verilir? 

Al Postmodem sistem 
B) Yapay zeka 
CL Karar destek sistemi 
D) Veritabanı 

E) Uzman sistem 

25. Aşağıdaki formüllerden hangisi muhasebe 
eşitliğini tam ve doğru olarak verir? 

A) Yabancı kaynaklar + alacaklar 
özkaynaklar + mevcutlar 

B) Mevcutlar + alacaklar = özkaynaklar 
cı Mevcutlar özkaynaklar + yabancı 

kaynaklar 
D) Mevcutlar + alacaklar = özkaynaklar + 

yabancı kaynaklar 
E) Mevcutlar + özkaynaklar = alacaklar + 

yabancı kaynaklar 
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26. Mizanda yer alan hesaplardan borç kalanı 

veren varlıkların sol kolonda, alacak kalanı 
veren kaynakların sağ kolonda yer aldığı 

tabloya ne ad verilir? 

A) Nakit akım tablosu 
B) Hesap planı 
CL Gelir tablosu 
D) Hesap özeti 
E) Bilanço 

27. Aşağıdakilerden hangisi finansal karar 
alanları arasında .LL![ almaz? 

A) Dividant politikası 
B) Sabit varlıklara yatırım analizi 
CL Üretim sistemlerinin planlanması 
D) Fon kaynakları ve maliyeti 
E) Çalışma sermayesi yönetimi 

28. ihtiyaç duyulan fonların belirlenmesi, uygun 
alanlara yönlendirilip yönetilmesine ne ad 
verilir? 

A) Lojistik 
B) Üretim yönetimi 
CL Pazarlama yönetimi 
D) Personel yönetimi 
E) Finansal yönetim 

29. Bir finansal varlığın ihraç edildiği tarih ile son 
ödemenin yapılacağı tarih ya da yatırımcının 
o finansal varlığı paraya dönüştürmeyi 

düşündüğü tarih arasında kalan süreye ne ad 
verilir? 

A) Vade 
B) Paraya çevrilebilirlik 
C) Bölünebilirlik 
D) Getiri 
E) Geri dönülebilirlik 

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) Franchising 
C) Ülke dışında şube açma 
D) Lisans anlaşması 
E) Joint Venture 
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