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1.

Pazardaki
bir
boşluğu
veya
ihtiyacı
belirleyerek iş fikrine dönüştüren ayrıca risk
üstlenen ve işini kurabilmek için gerekli
kaynakları bir araya getirebilen kişiye ne ad
verilir?

5.

2.

işletmenin

A) İşletmeler süreklilik gösterirler.
B) İşletmeler risk taşırlar.
C) İşletmeler,
ekonomik
gerçekleştirirler.

A) İşveren
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri değildir?

İş gören
Lider
Yönetici
Girişimci

bir

etkinlik

D) İşletmeler,
bireylerin
ihtiyaçlarını
karşılayarak kâr sağlama amacını güderler.
E) İşletmeler sadece üretim faaliyetlerini yerine
getirirler.

Maslow’un, İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sevgi ve ait olma ihtiyacı arkadaşlık, aşk,
aile gibi ihtiyaçları kapsar.

6.

B) İhtiyaçların bir sırası vardır ve belirli bir
basamaktaki ihtiyaçları karşılanmayan birey
bir üst basamaktaki ihtiyacı algılayamaz.

İşletmenin
tüm
çalışanları
tarafından
paylaşılan değerler ve ortak inançlar bütünü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

C) İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde belirli basamaktaki
ihtiyaçları karşılanmayan birey doğrudan bir
üst basamaktaki ihtiyacı karşılayabilir.
D) Fizyolojik ihtiyaçlar; bireylerin yaşamlarını
sürdürebilmeleri için kesinlikle karşılanması
gereken ihtiyaçlardır.

Vizyon
Hedef
Strateji
Misyon
Değer

E) İnsan ihtiyaçları; fizyolojik, güvenlik, sevgi ve
ait olma, saygı görme ve kendini
gerçekleştirme ihtiyaçları olarak beşe ayrılır.
7.

3.

Toplumdaki
bireylerin
ihtiyaçlarını
kâr
sağlama amacıyla karşılamak için, düzenli
olarak ürün ya da hizmetin üretim ve
dağıtımını gerçekleştiren ekonomik etkinliğe
ne ad verilir?

İşletmelerin üretimde kullanacakları ham
madde, yarı mamul madde, finans, enerji,
insan kaynağı, danışmanlık, bilgi vb.
ihtiyaçlarını karşılayan kurumlara ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Mal
B) Hizmet
C) Yönetim

Rakipler
Ortaklar
Tedarikçiler
Devlet
Danışmanlık şirketleri

D) İşletme
E) Pazarlama
8.
4.

Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sistemin
özelliklerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)

Toplumsal çıkarlar ön plandadır.
Piyasada rekabet kuralları geçerlidir.
Girişim özgürlüğü yoktur.
Özel mülkiyet yoktur.
Yoğun devlet müdahalesi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özel
amaçlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

İşletmenin marka değerini artırmak
Etik sorumlulukların bilincinde hareket etmek
Çalışanlara iyi ücret vermek
Vergi ödeyerek devlet bütçesine katkıda
bulunmak

E) İşletme faaliyetlerinden her dönem kâr elde
etmek
İzleyen sayfaya geçiniz.
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9.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevre
unsurlarından biridir?
A) Tüketiciler
B) Rakipler
C) Tedarikçi işletmeler
D) İşletme sahipleri
E) Devlet

10. İşletmenin fonksiyonlarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşletme fonksiyonları yönetim, üretim,
pazarlama, insan kaynakları, finansman,
muhasebe, halkla ilişkiler ve araştırmageliştirmedir.
B) İşletmelerde tek finansman kaynağı öz
kaynaklardır.
C) Yönetim süreci ürünlere ya da kaynaklara
birtakım işlemler sonucu değer kazandırılan
süreçtir.
D) Üretim süreci ile şekil değişikliği faydası,
zaman faydası, yer unsuru ve sahiplik
faydası sağlanır.
E) Muhasebe faaliyetleri, verilerin kayıt ve
analizi faaliyetlerini kapsar.

12. Şirketin üçüncü kişilere olan borç ve
yükümlülükleri
karşısında
sorumluluğu
taahhüt ettiği sermaye miktarıyla sınırlı olan
komandit şirket ortağına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

13. Aşağıdakilerden hangisi üretim süreçlerinde
yoğun biçimde, gelişmiş üretim teknolojileri
kullanan işletmelerdir?
A)
B)
C)
D)
E)

İmalat işletmeleri
Özel işletmeler
Ortaklık şeklinde işletmeler
Emek yoğun işletmeler
Sermaye yoğun işletmeler

14. İşletmelerin
ekonomik
çıkarlarını
bırakmadan sosyal açıdan duyarlı olmasına
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

11.

Asıl ortak
Komandite
Geçici ortak
Komanditer
Bağımsız ortak

Öğrenilmiş çıkarlar
Duyarlı işletmecilik
Vazgeçilen çıkarlar
Ekonomik işletmecilik
Gönüllü işletmecilik

Aşağıdakilerden hangisi
çok
uluslu
işletmelerin özelliklerinden biri d eğildir?
A) Bir işletmenin çok uluslu işletme olarak kabul
edilebilmesi için yabancı ülkelerdeki
üretiminden kâr elde etmesi gerekmez.
B) Sermaye payları ve faaliyetleri iki veya daha
fazla ülkeye dağılmıştır.
C) Üretim çok sayıda yabancı ülkede birden
yapılır.
D) Her ülkedeki birim ana şirkete ve birbirlerine
ortak mülkiyet ve ortak stratejilerle bağlıdır.
E) Taşıma giderlerini azaltmak, başka ülkelerin
ucuz
hammadde
ve
işgücünden
yararlanmak gibi yollarla gelir ve kârlarını
artırmak temel amaçlarından biridir.

15. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında
işletmek
amacıyla
kurulan,
şirket
alacaklarına karşı ortaklardan bir veya
birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış,
diğer ortakların sorumluluğu koydukları
kapital (sermaye) ile sınırlandırılmış olan
şirkete ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Adi Komandit şirket
Anonim şirket
Sermaye şirketi
Kolektif şirket
Ticaret şirketleri
İzleyen sayfaya geçiniz.

2

A

2014 GÜZ ARA 2144-A

16. Sonuçlar ve kararlardaki fikir birliği ile
ekonomik çıkarlara karşı sosyal ve refah
talepleri arasındaki denge için yapılan tercihlerle
ilgili inanç ve ilkelerin bütününe ne ad verilir?

20. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal
sorumluluk alanları ve bununla ilgili
kurulması gereken programlardan biri
değildir?

A) Sosyal sorumluluk
B) Ekonomik sorumluluk

A) Doğal yaşamı koruma sorumluluğu
B) Tüketicilere olan sorumluluk

C) İşletme etiği
D) Kişisel etik
E) Toplumsal etik

C) İşletme ortaklarına olan kârlılık sorumluluğu
D) Medyaya olan sorumluluk
E) Çalışanların refahına yönelik sorumluluk

17. Aşağıdakilerden hangisi etik sorunların
özelliklerinden biridir?
A) Etik kararların sonuçları sınırlı bir çevreyi
etkiler.
B) Etik kararlar, kişisel görüşleri içerir.
C) Etik kararlar, tek alternatife sahiptir.
D) Etik kararlar, kesin sonuçlara sahiptir.
E) Etik kararların net sonuçları vardır.

18. Aşağıdakilerden hangisi
düzeylerinden biri değildir?

işletme

etiği

19. Etik sorunların yönetici algısı ile
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

ilgili

A)
B)
C)
D)
E)

Tedarikçi
Kişisel
Toplumsal
Organizasyonel
Kurumsal

A) Yöneticiler etik kararlar alırken gerçeklerle
değerler arasında ayrım yapmak zorunda
kalırlar.
B) Zaman içinde etik standartlar değişim
göstermezler.
C) Sonuçlarla ve etkilerle ilgili bilgi sınırlıdır.
D) Yöneticiler, rekabetle, etik değerler arasında
tercih yapmak zorunda kalabilmektedirler.
E) Etik standartlar ve prensipler daima,
sorunların çözümü için yeterli değildir.

CEVAPLAR
1. E
2. C
3. D
4. B
5. E
6. D
7. C
8. E
9. D
10. B
11. A
12. D
13. E
14. A
15. A
16. C
17. B
18. A
19. B
20. C
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