
dakilerden hangisi ya da hangileri bir KOB
dan man n hizmet süreçlerinin kay tlar  tutma
ile ilgili yapt  faaliyetler kapsam nda
de erlendirilir?

I. KOB ’lere verdi i hizmetlere ili kin teklif
metnini haz rlamak
II. KOB ’lere verdi i hizmetlere ili kin her türlü
belge ve doküman  kay t sistemi içerisinde
düzenlemek
III. Tutulan kay tlar  olu turdu u sisteme göre
ar ivlemek

Yaln z I
Yaln z II
Yaln z III
II - III
I - II - III

KOB  dan man  olan Asl , dan manl
yapt  KOB ’lere ili kin her türlü belgeyi
olu turdu u sisteme göre ar ivlemektedir. Bu
faaliyet ba lam nda Asl ’n n sergiledi i tutum
ve davran  a dakilerden hangisidir?

Gizlili e riayet etmek
Kalite odakl  olmak
Geli ime aç k olmak
KOB ’nin kültür ve de erlerine sayg  göstermek
Hizmet teklifini haz rlamak

dakilerden hangisi ya da hangileri bir KOB
dan man n mali prosedürleri yürütme
kapsam nda yapt  faaliyetler kapsam nda
de erlendirilir?

I. KOB ’de uygulanacak hizmet için maliyet
planlamas  uygun tekniklerle yapmak
II. KOB ’de uygulanacak hizmet
maliyetlendirilmesine ili kin maliyet kalemleri
olu turmak
III. Hizmet süreçlerindeki iyile tirmeleri yapmak

Yaln z I
Yaln z II
Yaln z III
I - II
I - II - III

Bir KOB  dan man  verece i hizmetin bedelini
belirlerken a daki unsurlardan hangisi ya da
hangilerini dikkate al r?

I. Piyasa ko ullar
II. Alanla ilgili deneyimi
III. Hizmetin niteli i

Yaln z I
Yaln z II
Yaln z III
II - III
I - II - III

dakiler faaliyetlerinden hangisi KOB
dan man n mali prosedürleri yürütme
kapsam nda de erlendirilmez?

Verilecek hizmete ili kin idari ve  hukuki
sonuçlar n belirlenmesi
KOB ’nin uygulanacak hizmetin
maliyetlendirilmesine ili kin maliyet kalemlerini
olu turulmas
KOB ’de uygulanacak hizmet için maliyet
planlamas  yap lmas
Verilecek hizmetin bedeline ili kin ödeme
ko ullar n belirlenmesi
Verdi i hizmete ili kin i lemleri
faturaland lmas

dakilerden hangisi hizmet pazarlama
karmas  unsurlar ndan biri de ildir?

Ürün
Ambalaj
Da m
Tutundurma
Fiyat

"Dokunulamayan, belli bir mülkiyet aktar  ile
sonuçlanmayan, fiziksel bir ürüne ba  olarak
ya da olmayarak sunulan unsur" eklinde ifade
edilen kavram a dakilerden hangisidir

Pazarlama
Mal
Sa k
Hizmet
Ticaret



"Ayn  hizmetin iki ayr  deneyiminin birbiri ile
pa t p olmayaca  ifade eder" tan

hizmetin hangi özelli ine vurgu yapar?

Dayan ks zl k
Ayr lmazl k
Sahiplik
Türde  Olmama
Dokunulmazl k

dakilerden hangisi dokunulabilen hizmet
kapsam na girer?

Restoran
itim

Tiyatro
Bankac k
Bili im Hizmetleri

dakilerden hangisi be  a amal  hizmet
geli tirme modeli içerisinde yer almaz?

rsatlar  Tan mlama A amas
Gerekli Kaynaklar  Olu turma A amas
Tasar m A amas
Test A amas
Ya am Döngüsünün Yönetimi A amas

 hayat ndaki davran lar  yönlendiren, onlara
rehberlik eden prensipler ve standartlar n
toplam r" eklinde ifade edilen kavram

dakilerden hangisidir?

Meslek Rehberi
Meslek Standartlar
Meslek Eti i
Meslek Davran  Kodu
Mesleki Duru

dakilerden hangisi i  hayat nda mesleki
etik aç ndan olumsuz olarak de erlendirilir?

Adalet
Hümanizm
Ho görü
nsan Haklar na sayg

Dogmatik Davran

Ki inin yapt  i i önemsemesi ve en iyi ekilde
yapmaya çal mas , a daki hangi mesleki
etik ilkesini ifade eder?

Mesle e ba k
Do ruluk
Yasall k
Güvenirlik
Yeterlilik

Herhangi bir konuda gelen mü teri talepleri ya
da KOB ’nin sorunlu alanlar na yönelik bilgi
toplarken a daki hangi bilgi toplama arac
dan ana somut veri sa lamaz?

Mülakat
Anket
Gözlem
Görü me
Soru formu

dakilerden hangisi i verenle görü me
sonucu elde edilen bilginin ta mas  gereken
özelliklerden biridir?

verenin sezgilerini yans tmal r
Güncel olmal r
kincil kaynakl  olmal r

Tutars z olmal r
Subjektif olmal r

KOB  dan man , mü teri portföyünün
yönetilmesiyle ilgili olarak a daki hangi
hususlar  do rudan dikkate almaz?

Mü terinin beklentisi
Mü terinin arkada  çevresi
Mü terinin finansal durumu
Mü terinin insan kaynaklar  havuzu
Yat m ve büyüme hedefleri



dakilerden hangisi i  ortam nda kötü
ileti imin do urdu u sak ncalardan biridir?

zl  geri bildirim sa lar.
Dan man, görü tü ü ki inin söylediklerini
yanl  anlayabilir.
Dan man i letmede istedi i birçok bilgiye
ula r.Sorunlar, kurum içindeki bilgi birikimiyle
çözülebilir.
Birim yetkilileriyle mülakat yap labilir.

Mü teri veri taban n olu turulmas  ile ilgili
olarak a dakilerden hangisi yanl r?

Dan man, KOB  ile  ilgili verileri kendi iste ine
göre ve sübjektif olarak sisteme girer.
Dan man, KOB  hakk nda de erlendirmelerini
ve görü lerini kaydeder.
Dan man, sektörel bazda öncelikli faaliyetleri
belirler.
stenen verilere kolay ula abilecek sistemsel

organizasyon yap  olu turur.
Firmalar ; sektör, büyüklük, ciro vb. durumlar
dikkate alarak grupland r.

Zaman  verimli kullanabilmek için
dakilerden hangisini yapmaya gerek

yoktur?

Sürekli saate bakmak
Masa ve bilgisayarlar n mümkün oldu u ölçüde
düzenli ve sistematik tutmak
Mesaiyi tamamlamadan önce, bir sonraki günün
program  yapmak,
Günlük plan n yan  s ra haftal k plan da yapmak
Not tutmak

yi haz rlanm  bir rapor ile ilgili olarak
dakilerden hangisi do rudur?

Sorunlar saptan r; nedenleri ve sonuçlar  analiz
edilir ve çözüm önerileri geli tirilir.
Güncel bilgiler içermez
Kontrol edilmesine gerek yoktur
Yaz  ve ekil art  önemli de ildir
Cilt ya da spiral kapakl  olarak sunulur.

dakilerden hangisi bilimsel ara rmalarda
kullan lan ikincil verilere  örnek olamaz?

TÜ K kay tlar
Resmi yay nlar
OECD Türkiye raporlar
Gözlemler
Kalk nma Bakanl statistikleri

KOB  için haz rlanan bir raporun kapa nda
daki bilgilerden hangisi bulunmaz?

Raporun ad
Raporun genel özeti
Raporun yaz ld  tarih
Düzenleyenin ad
Raporun haz rland  kurumun ad

Firma ziyareti sonras nda KOB  dan man n
yapmas  gereken en temel faaliyet nedir?

KOSGEB’e bilgi vermek
Sonraki görü meyi planlamak
Görü melerini bir düzen içerisinde rapor haline
getirmek
Görü ülen kuruma uygun faiz oranlar  kuruma
bildirmek
Görü meleri yeniden de erlendirmek

Bir i letmeye ilgiyi artt rmak için olu turulan
mesajlar n ücretsiz bir ekilde medya arac
ile yay lmas na ne ad verilir?

Reklam
Sponsorluk
tibar yönetimi

Duyurum
Ye il pazarlama



Bir hizmet ile ilgili olarak haz rlanacak teklif
metninde a dakilerden hangisi yer almaz?

Firma ad
Firma ileti im bilgileri
Birim fiyat teklifi
Toplam fiyat teklifi
Karl k oran


