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1. “Örgüt yapısı içinde insan sadece rasyonel davra-
nışlar mı sergiler?” sorusunu ele alan araştırma-
ların sonuçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?
A) Bireylerin birbirinden farklı olan becerileri ve kapa-

sitelerinden yararlanabilmek için örgüt içi insan iliş-
kilerine eğilmek gerekir.

B) İnsan örgüte sadece biyolojik bir mekanizma ve fiz-
yolojik bir güç kaynağı olarak gelmez, psikolojik ve 
sosyal özelliklerini de beraberinde getirir.

C) İnsanların tüm davranışları bir nedene dayanır.
D) İnsan diğer üretim faktörlerinden farklı olarak yara-

tıcıdır.
E) Örgüt statik bir sistemdir.

2. Sistemi oluşturan unsurların her birinin değerinin 
sisteme olan katkıları oranında olduğunu kabul 
eden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlevselcilik
B) Belirlenimcilik
C) İradecilik
D) Paradigma
E) Fonksiyonelcilik

3. Örgütteki işlerin kural ve yöntemlere bağlılığına ne 
ad verilir?
A) Bürokratikleşme
B) Biçimselleşme
C) Standartlaşma
D) Hiyerarşi
E) Merkezileşme

4. Örgütsel alt birimlerin arasında dolaylı karşılıklı 
bağımlılığın olduğu ve çeşitli müşterilerin birbirle-
rine bağlandığı örgütsel teknoloji türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Aracı teknoloji
B) Bağlı teknoloji
C) Yoğun teknoloji
D) Birim teknoloji
E) Süreç teknolojisi

5. I. Sektör çevresi
II. İşlem çevresi
III. Algılanan çevre
Yukarıdakilerden hangileri örgütlerin çevrelerinin 
ele alındığı düzeyler arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve III
D) II ve III
E) I ve II

6. Örgütlerin içinde bulunduğu bağımlılık ilişkilerini yöne-
tebilmesinin bir dizi ön şartı bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan 
biridir?
A) Bağımlılık ilişkisinin farkında olmak
B) Arz-talep ilişkisini dengelemek
C) Taleplerin çatışmasını engellemek
D) Durum analizinin yapılması
E) Planlama işlevinin yapılması

7. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin ana yapısal 
özellikleri arasında yer almaz?
A) Örgütlerin resmi amaçları
B) Güç ilişkileri
C) Temel teknolojileri
D) Pazarlama stratejileri
E) Örgütlerin hiyerarşik katmanları

8. Kesim genişliği bol olan örgüte ne ad verilir?
A) Özelci örgüt
B) Genelci örgüt
C) Sistematik örgüt
D) Denetleyici örgüt
E) Fonksiyonel örgüt

9. Mal ve hizmetlerin örgüt içinde gruplar arasında 
veya örgütsel sınırlar arasında alışverişine ne ad 
verilir?
A) İşlem
B) Tasfiye
C) Analiz
D) Süreç
E) Denetim

10. Aşağıdakilerden hangisi işlem maliyetlerinin dü-
şük olduğu durumlar arasında yer alır?
A) Örgütler arasında sözleşmeye has yatırımlar gerek-

tirmeyen mal ve hizmet alışverişinin yapılması
B) Çevresel belirsizliklerin çok olması
C) Az sayıda potansiyel alışveriş partnerinin bulunma-

sı
D) Örgütün ekonomiye katkısının az olması
E) Örgütün çalışanlara olan ekonomik katkılarının çok 

olması
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11. Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davranmaya-
rak işten kaytarması durumuna ne ad verilir?
A) Kötü seçim
B) Kaytarma maliyeti
C) Fırsatçılık riski
D) Ahlaki risk
E) İşlem maliyeti

12. Örgütler üzerinde kurumsal analiz ilk kez aşağıda-
kilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
A) Philip Selznick
B) DiMaggio ve Powel
C) Thomas Hobbes
D) Karel Çapek
E) Hans Selye

13. I. Bilişsel
II. Ahlaki
III. Kuralcı
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal davranışa is-
tikrar kazandıran kurumsal boyutlar arasında yer 
alır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III

D) II ve III E) I ve III

14. Aksi düşünülemeyecek kadar kanıksanmış olmak-
tan kaynaklanan meşruiyet türü aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Fonksiyonel meşruiyet
B) Bilişsel meşruiyet
C) Ahlaki meşruiyet
D) Faydacı meşruiyet
E) Zorlayıcı meşruiyet

15. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel sosyal bilimin 
benimsediği yaklaşımın özellikleri arasında yer al-
maz?
A) Bilimsel araştırma yürütmenin amacı, sadece top-

lumsal dünyayı incelemek değil aynı zamanda onu 
değiştirmektir.

B) Gerçekliğin birçok düzeyi vardır ve yüzeyde göz-
lemlenenler, kolaylıkla daha derin düzeylerdeki 
önemli yapıları veya nedensel mekanizmaları giz-
leyebilir.

C) Toplum insanlardan önce var olur ancak yalnızca 
onların aktif katımıyla sürekli hâle gelir.

D) Bilgi, insanları geçmiş düşünme biçimlerinin zincir-
lerinden kurtarabilir.

E) Çevrelerindeki olayların denetimini ele almalarını 
engeller.

16. I. 1980’lerde İngiltere’de kendini gösteren sendika-
laşma karşıtlığı sonucu yönetici kesim güç kazan-
mıştır.

II. Bütünüyle yöneticilerin uzmanlığına bırakılan ör-
gütler alabildiğine bürokratik ve hantal yapılar hâli-
ne gelmiştir.

III. Yönetim krizini ortaya çıkaran temel nedenin mo-
dernist yönetim biliminin kendisi olduğu düşünül-
müştür.

Yukarıdakilerden hangileri eleştirel yönetim ça-
lışmalarının ortaya çıkışını hızlandıran gelişmeler 
arasında yer alır?
A) I ve II B) Yalnız I C) I, II ve III

D) I ve III E) II ve III

17. Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınır-
lamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleş-
tirel yönetim yaklaşımı kavramı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Güç B) Doğma C) Paradigma

D) Özgürleşme E) Egemenlik

18. İnsanoğlunun aklıyla evrende varolan her şeyi 
öğrenebileceğine, onu istediği gibi yönlendirerek 
gerçek mutluluğa kavuşacağına inanan düşünce 
akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Postmodernizm
B) Modernizm
C) Rasyonalizm
D) Hümanizm
E) Sekülerizm

19. Modernizmin örgütsel araştırmalarda öne çıkan 
temel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz?
A) Modernist bakış açısı örgütleri sınırları belli varlıklar 

olarak tanımlamaktadır.
B) Finans ve ham madde kaynaklarının sınırlar arasın-

da ve bir yerden diğerine hızla yer değiştirebilir hâle 
gelmesidir.

C) Modern yaklaşım yapısalcı-işlevselci bakış açısına 
sahip olduğundan örgütlerde farklılaştırma ve iş bö-
lümüne önem verir.

D) Modernizmin akılcı bakış açısı örgütleri belli hedef-
lere ulaşmanın araçları olarak görerek onları araç-
sallaştırmakta ve söz konusu hedeflere ulaştıracak 
makine benzeri standart süreçlere sahip örgütlenme 
ve çalışma biçimleri geliştirmekle ilgilenmektedir.

E) İlerleme yaklaşımı modern örgütlerin hep daha çok, 
daha hızlı ve daha az maliyetle üretim yapmaya 
odaklanmaları sonucunu getirmektedir.

20. Seri uyarlama postmodern dönemde hangi işletme 
işlevinde ortaya çıkan yeni bir yaklaşımdır?
A) Pazarlama
B) Üretim
C) Muhasebe
D) Finans
E) İnsan kaynakları yönetimi
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CEVAP ANAHTARI

1 E 11 D

2 A 12 A

3 C 13 C

4 A 14 B

5 B 15 E

6 A 16 C

7 E 17 D

8 B 18 B

9 A 19 B

10 A 20 A


