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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İşletme Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin kuruluş yeri
seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

İşgücü Pazara yakınlık

Devlet teşvikleri Teknoloji

Ulaşım

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin
planlamalarında yer verdikleri hedeflerin
niteliklerinden biri değildir?

Belirgin ve eğer mümkünse sayısal olarak ifade
edilmiş olmalıdır.

Zorlayıcı olmalıdır fakat ulaşılamayacak kadar zor
olmamalıdır.

Üst düzey yöneticiler tarafından detaylı bir şekilde
hazırlanmalıdır.

Belirli bir zaman dilimi için tanımlanmalıdır.

İşletmenin temel sonuç alanlarına yönelik olmalıdır.

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

İşletmeler, hukuksal bağımsızlıklarını koruyarak bir
araya gelip farklı niyetlerle çeşitli ekonomik ve ticari
çıkarlar sağlayabilmek için piyasaya yönelik ortak
kararlar alabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi, şirketlerin ortak hareket
etmek için bu şekilde başvurduğu yollardan biri
değildir?

Holding

Centilmenlik anlaşmaları

Konsorsiyum

Kartel

Stratejik iş birlikleri

Teorik kapasitesi 1000 birim, pratik kapasitesi 
800 birim olan bir işletmede planlanan üretim miktarı
500 birim iken gerçekleşen üretim miktarı 400 birim
ise işletmenin  etkililik oranı yüzde kaçtır?

40 50 75 80 100

 Ulusal televizyon kanalı ve spor kanalına sahip olan
bir işletmenin spor kanalını satması ve restoran
satın almasında izlediği stratejiler aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla verilmiştir?

İlişkili küçülme, ilişkisiz büyüme

İlişkili küçülme, ilişkili büyüme

İlişkisiz küçülme, ilişkisiz büyüme

İlişkisiz küçülme, ilişkili küçülme

İlişkisiz küçülme, yatay büyüme

3.

A)

B)

C)

D)

E)

4.

A) B) C) D) E)

5.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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İşletme yönetiminde yöneticilerin motivasyon sağlamak
amacıyla kullanabilecekleri başlıca teoriler “kapsam
teorileri” ve “süreç teorileri” olarak adlandırılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi kapsam teorilerinden
biridir?

Edimsel şartlandırma (B. F. Skinner)

Lawler-Porter modeli (E. Lawler ve L. Porter)

Eşitlik teorisi (J. Stacy Adams)

Amaç teorisi (E. Locke)

Başarma ihtiyacı teorisi (D. McClelland)

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinin,
iletişim sorunlarını minimize etmek için
kullanabilecekleri yöntemlerden biri olamaz?

Açık ve dürüst bir iletişim kurması

Etkin ilişki yönetimini benimsemesi

Çatışmanın yönetilmesi

Geçişim analizinden yararlanması

İletişim kanallarının azaltılması

 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde planlama
süreci ile ilgili değildir?

Misyon açıklaması

Vizyon belirlenmesi

Amaçların belirlenmesi

Kontrol faaliyeti

Hedeflerin belirlenmesi

6.

A)

B)

C)

D)

E)

7.

A)

B)

C)

D)

E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonun yapısını
belirleyen unsurlardan olan “karar verme yetkisinin
kademeler arasında dağıtımı” ile ilgili bir kavramdır?

Kontrol alanı

Merkezîleşme derecesi

Formalleşme derecesi

İş bölümü ve uzmanlık derecesi

Organizasyondaki kademe sayısı

Bir iş yerinde orta kademe yönetici olarak çalışan
Mehmet, iş saatleri dışında kendini geliştirmek ve
deneyimlerini artırmak için çaba harcamakta, işletme
içinde zaman zaman verilen seminer ve bilgilendirme
toplantılarına da katılmaya özen göstermekte yani bir
anlamda bilgi, yetenek ve becerilerini değiştirme
konusunda elinden geleni yapmaktadır.

Buna göre, Mehmet'in eylemleri aşağıdaki
kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir? 

Geliştirme Yetiştirme

Eğitim Öğrenme

Beceri kazanma

Neoklasik (davranışsal) örgüt teorisinin ortaya
çıkmasını sağlayan araştırmalar aşağıdakilerden
hangisidir?

Woodward Tavistock

Hawthorne Burns-Stalker

Aston Grubu

9.

A)

B)

C)

D)

E)

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Aşağıdaki adaptasyon yaklaşımlarının hangisinde
yöneticiler, şirketin çevreye uyumu için verdikleri
kararlarla hissedarların çıkarları arasındaki ilişkiyi
inceler?

Bilgi işleme yaklaşımı

Vekâlet yaklaşımı

İşlem maliyeti yaklaşımı

Kurumsallaşma yaklaşımı

Kaynak bağımlılığı yaklaşımı

I. Çalışmak, bir insan için doğal bir süreçtir.

II. Bireyin kendisi değil iş ön plandadır.

III. Danışmacı ve katılımcı yönetim tarzı gösterilir.

IV. Yetki devri düşük düzeydedir.

V. Birey kendini kontrol ederek ve yöneterek
organizasyonun amaçlarına katkıda bulunabilir.

Douglas McGregor’un X ve Y teorilerine göre,
yukarıdakilerden hangileri bir örgütte Y teorisinin
özelliklerinin dikkate alındığını gösterir?

II ve V I, II ve III

I, III ve V I, IV ve V

III, IV ve V

12.

A)

B)

C)

D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

 Aşağıdakilerden hangisi klasik örgüt teorileri ile
neoklasik örgüt teorilerinin ortak özelliği değildir?

Örgütte verimlilik artışını amaçlamışlardır.

En iyi organizasyon yapısını oluşturmayı
hedeflemişlerdir.

Kapalı örgüt yapısını amaçlamışlardır.

Bireyi örgüt içinde pasif unsur olarak görmüşlerdir.

Örgütte etkinliği arttırmaya çalışmışlardır.

  TCDD, Ankara - Antalya arasında yeni bir yüksek hızlı
tren hattı tesis etmek istemektedir. Trenler bir seferde
240 yolcu taşıyabilecektir. %90 doluluk oranıyla
çalışacağı tahmin edilen trenlerin haftada 21 sefer
yapması planlanmaktadır. Bilet fiyatı 45 TL, birim
değişken maliyet ise bilet fiyatının 1/3’üdür.

Buna göre, aylık sabit maliyetin 36.000 TL olduğu
varsayılırsa TCDD, kaçıncı seferinden itibaren kâra
geçmeye başlar?

4 6 8 10 12

Standart bir ürünü yüksek miktarlarda   düzenli olarak
satan ve müşterilerinin bekleme esnekliği olmayan
bir firmanın, aşağıdaki üretim stratejilerinden
hangisini kullanması daha uygundur?

Seri üretim

Parti tipi üretim

Siparişe göre üretim

Yalın üretim

Proje tipi üretim

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A) B) C) D) E)

16.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Bir ürünün işlenmesi için sırasıyla K, L, M ve N iş
istasyonlarından geçmesi gerekmektedir. Bu dört
istasyondaki işleme süresi ise sırasıyla 12, 20, 15 
ve 13 dakikadır. İstasyonlar arasında bekleme 
noktaları bulunmamaktadır.

Buna göre, üretim kapasitesinin saatte 4,5 adete
çıkarılabilmesi için hangi iş istasyonlarının üretim
hızı artırılmalıdır?

Yalnız L Yalnız M L ve M

L, M ve N K, L, M ve N

TV üretimi yapan bir fabrikada SA2314 kodlu üründe
geçmiş verilere göre ortalamada 36 piksel hatası olduğu
saptanmıştır.

 Bu ürünün kalite kontrolü için kullanılacak 
c şemasındaki iki sigma alt ve üst kontrol limitleri,
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

24 - 48 36 - 60 30 - 42

18 - 54 24 - 36

17.

A) B) C)

D) E)

18.

A) B) C)

D) E)

Bir üretim işletmesi, satılacak ürünlerini tahmin etmek
için talep tahmin yöntemlerinden faydalanmaktadır. Bu
amaçla son 5 günde gerçekleşen talep miktarlarını
aşağıdaki gibi kayıt altına almıştır.

Gün
Gerçekleşen Talep

(Ton)

1 60

2 65

3 65

4 70

5 60

  Bu işletmeci, talep tahminlemesinde 3 günlük
ağırlıklı ilerleyen ortalama yöntemini kullanıyorsa
6. gün talep tahminini kaç ton olarak
hesaplamalıdır? 
(Ağırlıkları son günden geriye doğru sırasıyla 0,5; 0,3 ve
0,2 alınız.)

60 64 65 66 70

 Stoka üretim yapan bir kâğıt fabrikasında, bir
sonraki ay için haftalık düzeyde ihtiyaç duyulan
selülozun miktarı aşağıdakilerin hangisinde
bulunur?

Satış ve üretim planı

Bütünleşik plan

İş planı

Üretim çizelgesi

Malzeme ihtiyaç planlaması

19.

A) B) C) D) E)

20.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Bir işletme envanterindeki ürünlerin maliyetlerine
göre gruplanması ve stok kontrolünde
odaklanılması gereken yüksek maliyetli ürünlerin
belirlenmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi
kullanılabilir?

Duyarlılık analizi

Simülasyon yöntemi 

Sabit sipariş dönemi

ABC analizi

Tek dönem yöntemi

 Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin lojistik
sistemi faaliyetlerinde bulunmaz?

Hammadde temini Dağıtım

Ürün tasarımı Depolama

Rotalama

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A) B)

C) D)

E)

Yeni bir ürün geliştirme projesinde yer alan faaliyetlerin
birbirleriyle olan bağımlılıkları ve süreleri aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.

Faaliyet Öncüller
Faaliyet Süresi

(hafta)

A Yok 3

B A 2

C B 4

D B 5

E C 3

F D 3

 Bir firma D faaliyeti için yeni bir teknoloji kullanarak
faaliyet süresini 5 haftadan 3 haftaya azaltabileceğini
bildirmiştir. 

D faaliyetinin bu firmanın önerdiği şekilde yeni
teknolojiyle yapılacağı varsayılırsa toplam proje
süresi kaç hafta olur?

20 18 13 12 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bekleme hattı
kavramlarından biri değildir?

Kuyruk Kanal

Geliş hızı Hizmet süresi

Kontrol şeması

 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin saldırıya
yönelik pazarlama stratejilerinden biri değildir?

Cepheden saldırı Kademeli saldırı

Kanattan saldırı Kuşatma saldırısı

By-pass saldırısı

23.

A) B) C) D) E)

24.

A) B)

C) D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Boston Danışma Grubu matrisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Nispi pazar payının ve pazar büyüme oranının yüksek
olduğu kesişimde yıldızlar bulunur.

Nispi pazar payının ve pazar büyüme oranının düşük
olduğu kesişimde nakit sağanlar bulunur.

Nispi pazar payının yüksek ve pazar büyüme oranının
düşük olduğu kesişimde problemli çocuklar bulunur.

Nispi pazar payının düşük ve pazar büyüme oranının
yüksek olduğu kesişimde nakit yutucular bulunur.

Nispi pazar payının yüksek ve pazar büyüme oranının
düşük olduğu kesişimde nakit yutucular bulunur.

Pazarlama giderlerine ilişkin kaynaklar, muhasebe
verileri, çeşitli kuruluşlardan elde edilen kaynaklar
gibi unsurlar pazarlama araştırması sürecinin hangi
aşamasında yer almaktadır?

Ana kütle ve örneklerin belirlenmesi

Veri toplama

Problemin belirlenmesi

Veri analizi

Veri kaynaklarının belirlenmesi

Endüstriyel ürün piyasalarının özellikleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Genellikle çok sayıda alıcı vardır.

Pazarın bilgi düzeyi yüksektir.

Endüstriyel ürünlerde reklam yoğun bir şekilde
kullanılır.

Endüstriyel talepte dalgalanma olmaz.

Endüstriyel talepte esneklik yüksektir.

26.

A)

B)

C)

D)

E)

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

Ürün geliştirme süreci dikkate alındığında aşağıdaki
örneklendirme ve yenilik tipi eşleştirmelerinden
hangisi doğrudur?

Yeni ödeme yöntemleri - Ürün yeniliği

Yemek hizmeti için dış kaynak kullanımı - Pazarlama
yeniliği

Tedarikçilerle online bağlantı - Ürün yeniliği

Akıllı TV - Organizasyonel yenilik

Mobil bankacılık uygulamaları - Süreç yeniliği

Aşağıdakilerden hangisi AIDA modelinin
unsurlarından biri değildir?

Dikkat çekme İlgi uyandırma

Araştırma Arzu yaratma

Harekete geçirme

 "Ben iyi bir insanım." ya da "Kültürel tatilleri daha çok
tercih ediyorum."  şeklindeki yargılar aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

Ego Tutum

Kişilik Değer

Yaşam biçimi

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A) B)

C) D)

E)

31.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin karakteristik
özelliklerinden biri değildir?

Soyutluk

Türdeş olma

Depolanamama

Dayanıksızlık

Eşanlı üretim - tüketim

Uzun vadeli analiz için ihtiyaç duyulan ve
işletmelerin baz yıla göre finansal anlamda
değişimlerinin ne yönde olduğunu gösteren 
analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

Trend analizi Dikey analiz

Yatay analiz Oran analizi

Sektör analizi

Aşağıdaki durumların hangisinde " net çalışma
sermayesi" negatif olur?

Dönen varlıklar > Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Duran varlıklar < Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Dönen varlıklar < Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Duran varlıklar < Öz kaynaklar

Dönen varlıklar > Öz kaynaklar

32.

A)

B)

C)

D)

E)

33.

A) B)

C) D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

 Aşağıdakilerin hangisinde opsiyonu satın alan taraf,
sözleşmeye konu olan ürün veya kıymeti satın alma
ya da satma hakkını sadece vade sonunda
kullanabilir?

Amerikan tipi opsiyon

Afrika tipi opsiyon

Asya tipi opsiyon

Avrupa tipi opsiyon

Endeks opsiyonu

 Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarının vade
yapılarını etkileyen faktörlerdir?

Faiz oranlarına ilişkin pazarın beklentileri - Tahvillerin
likidite primleri - Kısa ve uzun vadeli pazarlar arası
engeller

Faiz oranlarına ilişkin pazarın beklentileri - Tahvillerin
likidite primleri - Merkez bankası politika faizi

Faiz oranına ilişkin pazarın beklentileri - Tahvillerin
likidite primleri - Derecelendirme kuruluşlarının notları

Uluslararası piyasalardaki faiz oranları - Tahvillerin
likidite primleri - Merkez bankası politika faizi

Uluslararası piyasalardaki faiz oranları - Merkez
bankası politika faizi - Derecelendirme kuruluşlarının
notları

 Aşağıdakilerden hangisi belirlilik koşulu altındaki
proje değerleme yöntemleri arasında yer almaz?

Karar ağacı yöntemi

Geri ödeme dönemi yöntemi

İç kârlılık oranı yöntemi

Kârlılık endeksi yöntemi

Net bugünkü değer yöntemi

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Aşağıdakilerden hangisi futures piyasalarda takas
işlemlerini yürüten takas odalarının görevleri
arasında değerlendirilemez?

Karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek

Teslim sürecini gerçekleştirmek

Kredi riskini ortadan kaldırmak

Aşırı kayıpları dengelemek

Mark to market sürecini işletmek

 Aşağıdakilerden hangisi gayrinakdi krediler arasında
yer almaz?

Garanti mektupları

Akreditifler

Harici garanti mektupları

Teminat mektupları

Prefinansman kredisi

 2014 yılında enflasyon oranı Türkiye'de %10, Amerika
Birleşik Devletleri'nde ise %1,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Nispi satın alma gücü paritesine göre dolaysız
kotasyonda TL/dolar döviz kurunda nasıl bir değişim
olması beklenir?

Yaklaşık olarak %8,5 düşer.

Yaklaşık olarak %8,5 yükselir.

Değişmez.

Yaklaşık olarak %11,5 yükselir.

Yaklaşık olarak %11,5 düşer.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)

İŞLETME TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1.   D
2.   C
3.   A
4.   D
5.   A
6.   E
7.   E
8.   D
9.   B

10.   C
11.   C
12.   B
13.   C
14.   D
15.   B
16.   A
17.   C
18.   A
19.   B
20.   E
21.   D
22.   C
23.   D
24.   E
25.   B
26.   A
27.   E
28.   B
29.   E
30.   C
31.   B
32.   B
33.   A
34.   C
35.   D
36.   A
37.   A
38.   D
39.   E
40.   B
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