
letmelerin kulland klar  kredilerin tamam n
veya belli bir yüzdesinin ödenmesini, bankalara
kar  taahhüt ederek i letmeleri destekleyen
yap lard r” ifadesi a daki kavramlardan
hangisini aç klamaktad r?

letme Sistemleri
Fon Ödeme Sistemleri
Kredi Garanti Sistemleri
Nakit Ak m Sistemleri
Üretim Sistemleri

Kredi Garanti Fonu KOB ’lere fon temin ederken
daki önceliklerin hangisine önem

vermemektedir?

Yenilikçi yat mlar n gerçekle tirilmesi
Bölgesel kalk nma amaçl  yat mlar
stihdam art  sa layacak yat mlar

Genç ve kad n giri imcili inin desteklenmesi
thalat n desteklenmesi

dakilerden hangisi organizasyon
emas nda görülemeyecek unsurlar aras nda

yer al r?

lerin gruplanma tarz
Pozisyonlar
Kimin kime ba  oldu u
nformal yap lar

Unvanlar

dakilerden hangisi etkin bir denetimin
amalar ndan biri de ildir?

Standartlar n belirlenmesi
Fiili durumun ölçülmesi
Standartlarla fiili durumun kar la lmas
Düzeltici önlemlerin al nmas
Üst yönetimi haberdar edilmesi

dakilerden hangisi ba ca örgütleme
ilkeleri aras nda yer al r?

Güç ayr
Yetki ve sorumluluk denkli i
Entropi
Durumsall k
Geri bildirim

letme içi yetki yap  ve hiyerar isini
gösteren formal yap ya ne ad verilir?

Organizasyon emas
Ak  diyagram
nformel yap

Shaw Diyagram
Gantt emas

dakilerden hangisi Kredi Garanti Fonu
kapsam nda kefalet verilen kurumlardan biri
de ildir?

Türk EX MBAMK
KOSGEB
TÜB TAK
TTGV (Türkiye Teknoloji Geli tirme Vakf )

KUR

Belirli bir dönemde, gerek yurtiçinde, gerekse
yurt d nda üretilen mal ve hizmetlerin,
piyasalardaki fiyatlarla hesaplanmas  yolu ile
ortaya ç kan de erdir” ifadesi a dakilerden
hangisini aç klamaktad r?

Gayri safi milli has la
Gayri safi yurtiçi has la
Gelir
Milli gelir
Harcanabilir gelir

KOB  Proje Destek Program  süresi kaç y ld r?
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5



dakilerden hangisi KOSGEB Destek
Programlar  aras nda yer almaz?

Giri imcilik Destek Program
TÜB TAK Proje Pazarlar  Destek Program
KOB  Proje Destek Program
Tematik Proje Destek Program
KOB GEL-KOB  Geli im Destek Program

Geli en letmeler Piyasas  KOB  Destek
Program ’n n amac  a dakilerden hangisidir?

Borsa stanbul (BIST) Geli en letmeler
Piyasas ’nda i lem görmesinin sa lanmas
Küçük ve orta ölçekli i letmelerin inovasyon
özelli inin artt lmas
Kad n giri imcili inin desteklenmesi
Teknolojik fikirlere sahip tekno giri imcilerin
desteklenmesi
KOB ’lerde Ar-Ge bilincinin yayg nla lmas  ve
Ar-Ge kapasitesinin art lmas

KOB  Kredi Faiz Destek Program  kapsam nda
kulland lacak kredilerin vadesi ve faiz oran
maksimum kaç ayd r?
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24
36
48

KOB GEL - KOB  Geli im Destek Program
destek miktar  a dakilerden hangisidir?

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL.
Geri Ödemesiz Destek - En fazla 400.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 600.000 TL
Geri Ödemesiz Destek - En fazla 500.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 500.000 TL
Geri Ödemesiz Destek - En fazla 600.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 400.000 TL
Geri Ödemesiz Destek - En fazla 800.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 200.000 TL

dakilerden hangisi Giri imcilik Destek
Program  kapsam nda yer almaz?

Uygulamal  Giri imcilik E itimi
Yeni Giri imcilik Deste i
Uluslararas  Kuluçka Merkezi Kurma Program

 Geli tirme Merkezi Deste i
 Plan  Ödülü

dakilerden hangisi çal anlar n
performans  dü ürür?

 tatmininin yüksek olmas
Ba k düzeyinin yüksek olmas
Örgüte duyulan güvenin yüksek olmas
Örgütsel adalet düzeyinin yüksek olmas
Tükenmi lik düzeyinin yüksek olmas

BTYK a daki ifadelerden hangisinin
saltmas r?

Bili im ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Bilgi ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Türkiye Teknoloji ve Bilim Kurulu
Türkiye Bilim Kurumu
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

“Ekonomideki üretim faktörlerinin ve toplam
kt lar n nicelik ve niteli indeki art ” a daki

kavramlar ndan hangisini aç klamaktad r?

Ekonomik verimlilik
Ekonomik geli im
Ekonomik kalk nma
Ekonomik büyüme
Ekonomik güç



dakilerden hangisi fizibilite çal malar nda
yer alan finansal (mali) etüd kapsam nda ele
al nabilecek konulardan biri de ildir?

letmenin karl k durumu ile ilgili analizler
Organizasyonun durumu
Yat m tutar n hesaplanmas
Gelir ve gider tahminlerinin yap lmas
Pazar ara rmas  ve talep tahmini

letmede yap lacak olan i lerin belirlenerek
gruplanmas , bu i leri yapacak ki ilerin i e
al nmas  ve yerle tirilmesi, yetki ve
sorumluluklar n s rlar n çizilmesiyle,

lerini yerine getirmeleri s ras nda ihtiyaç
duyduklar  mekan, araç, gereç ve teçhizat n
kendilerine verilmesi” a daki hangi yönetim
fonksiyonu ile ilgilidir?

Planlama
Yöneltme
Kontrol
Örgütleme
Denetim

dakilerden hangisi Maslow’un htiyaçlar
Hiyerar isi’nin en alt nda yer alan ihtiyaçt r?

Fizyolojik/Temel ihtiyaçlar
Güvenlik ihtiyac
Sosyal ihtiyaçlar
Sayg nl k ihtiyac
Kendini gerçekle tirme ihtiyac

Nakde çevrilebilir de er olan ve gerekti inde
para gibi görev yapan unsurlara ne ad verilir?

Kaynak
Borç
Fon
Duran varl k
Özsermaye

daki formüllerden hangisi karl
hesaplamada kullan r?

Kar/Girdi
Gelir/Gider

kt /Girdi
Kar/Giderler
Kar/Sermaye

dakilerden hangisi örgüt yap
belirleyen unsurlardan biri de ildir?

Sermaye
Merkezile me derecesi
Bölümlere ay rma

bölümü
Uzmanla ma derecesi

Henry Ford’un kitle üretimi gerçekle tirmek için
olu turdu u üretimdeki yenilik a dakilerden
hangisidir?

Otomobil dizayn n kolayla lmas
Üretim ak  h n azalt lmas
Üretimde firelerin azalt lmas
Hizmet üretiminde yenilik
Üretimde montaj hatt n kullan lmas

dakilerden hangisi proje türlerinde
kullan lan çizelge çe itlerinden biri de ildir?

Proje ana çizelgesi
Ana geli tirme çizelgesi
Ana üretim çizelgesi
Görev çizelgeleri
Kabul çizelgesi

dakilerden hangisi süreç performans nda
ölçülebilecek bir husus de ildir?

Pazar pay
Toplam sat lar
Toplam ciro
Zaman nda teslim edilen sipari ler
Yönetim felsefesi



dakilerden hangisi duran varl kt r?

Arazi ve arsalar
Haz r de erler
Ticari alacaklar
Menkul k ymetler
Stoklar

Performans yönetiminin geçmi e yönelik
boyutu a dakilerden hangisidir?

Performans planlama
Performans geli tirme
Performans iyile tirme
Performans de erleme
Performans e itimi

letmenin ne yapmak ve hangi amaçla yapmak
üzere kuruldu unu ve i letmenin varl k
nedenini ifade eden kavram a dakilerden
hangisidir?

Vizyon
Misyon
Temel de er
Entropi
Yönetim geli tirme

dakilerden hangisi di erlerine göre k sa
zaman diliminde yap labilecek bir faaliyettir?

Yat m karar  vermek
Yüklü miktarda kredi almak
Günlük i leri planlamak
Küresel strateji geli tirmek
Patent al nabilecek ürün geli tirme


