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Yönetim Bilişim Sistemleri 

ÜNİTE -1 
1) Veriler hangi yöntemlerle elde edilir? 

-Gözlem, araştırma, ölçüm , deney , sayım 

 
2) Veri türleri nelerdir ? 

-Sayısal veriler , ses verileri , video verileri , görüntü verileri 

 
3) Enfermasyon nedir? 

-Verinin anlamlı hale dönüştürülmesidir. 

 
4) Bilgi nedir ? 

-İnsanın zihinsel değerlendirlenmesi sonucu ortaya çıkan fikirlerdir 

 
5) Bilgelik nedir ? 

-İç güdüsel olarak doğru yanlış iyi kötü ayrımını yapabilmektir. 

 
6) Bilginin özellikleri nelerdir ? 

*Basit 

*Erişebilirlik 

*Doğru olması ‘BEDEEGGTİK’ 

*Ekonomik 

*Güvenilir 

*Güvenli 

*Tam olması 

*İlgili olması 

*Karmaşık olmamalı 

 
7) Sistemin özellikleri nedir? 

-Sınırı bulur 

-Küçük alt sistemden oluşur. 

-Karşılıklı bağımlılık vardır. 

-Bir amaç için bir arada bulunur. 

-Ögelerinin aritmetik toplamı değil .Organik toplamıdır ; yani bütün parçalarının toplamından 

büyüktür. 

 
8) Sistem türleri nelerdir ? 

-Doğal sistem 

-Yapay sistem 

-Deterministik sistem 

-Arabalistik sistem 

*Bilgi Sistem 

*Açık sistem 

*Kapalı sistem 

*Soyut sistem 

*Somut sistem 

*Dinamik sistem 

*Statik sistem 
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9) Çevreyle ilişkileri olan haberleşen ve birbirlerini etkileyen sistemlere ne denir ? 
-AÇIK SİSTEM 

 
10) Çevresinden etkilenmeyen sistem türüne ne denir ? 

-KAPALI SİSTEM 

 
11) Tüm elemanları kavramlardan oluşan sistem türü hangisidir ? 

-SOYUT SİSTEM 

 
12) En az 2 elemanı nesneden oluşan sistem türü hangisidir ? 

-SOMUT SİSTEM 

 
13) Zaman içerisinde dağılım gösteren sistem türü hangisidir ? 

-DİNAMİK SİSTEM 

 
14) Zamana bağlı kalmadan değişim gösteren sistem btürü hangisidir ? 

-STATİK SİSTEM 

 
15) Sistemin durması yönündeki eğilime ne denir ? 

-ENTROPİ 

 
16) Açık sistemde entropinin neticelerini ortadan kaldırılmasına ne denir ? 

-NEGATİF ENTROPİ 

 
17) Bilgi sistemi kaç öğeden oluşur ? Nelerdir ? 

-4 unsurdan oluşur 

*Girdi 

*İşleme 

*Çıktı 

*Geri Besleme 

 
18) Bilgi çalışanları kimlerden oluşur ? 

-Sistem analisti , veri tabanı yöneticisi , planlayıcı ,programcı gibi vasıflı ve eğitim düzeyi yüksek 

çalışanlardır. 

 
19) Yönetim bilgi sistemlerinin yararları nelerdir ? 

-Operasyonel etkinlik 

-Kaliteli müşteri hizmeti 

-Rekabet prensiplerinin değişmesi 

-Yeni iş fırsatları yaratması ve uygulaması 

 
20-Yönetim bilgi sistemleri önceden belirlenmiş… ........................ ilgilenirken,karar destek sistemleri 

temelde .............. problem analizleriyle yani rutinolmayan kararlarla ilgilenirler. 

Boşlukları doldurunuz 

a) yapısal olmayan ve yarı yapısal / yapısal kararlar 

b) yapısal kararlar / yapısal olmayan ve yarı yapısal 

kararlar 

c) model odaklı / veri odaklı 

d) veri odaklı /model odaklı 

e) üst düzey yönetici /orta düzey yönetici 

Cevap B 
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21) Karar destek sistemleri kaç grupta incelenir ? 

Bunlar nelerdir ? 

-Model odaklı 

-Veri odaklı 

 
22) Yapısal olmayan problemlerde yöneticilere yardımcı olan sistem nedir ? 

-Ofis sistemleri 

23)Yapısal olmayan problemlerde yöneticilere yardımcı olan sistem nedir ? 

-Üst yönetim destek sistemi 

 
24) Bilgi sistemleri alanında problem ve çözüm konusunda bulunan temel alanlar nelerdir ? 

-Yönetim bilimi 

-Yöneylem araştırması 

-Bilgisayar bilimi 

-Sosyoloji 

-İktisat 

-Psikoloji’dir 

 
25)Kullanıcılara göre sistemler kaça ayrılır ? 

-Veri işleme sistemleri 

-Yönetim bilgi sistemleri 

-Karar destek sistemleri 

-Bilgi tabanlı sistemler 

-Ofis / Otamasyon sistemleri 

-Üst yönetim sistemleri 

 
26) Veri işleme sistem özellikleri ? 

-Kayıtların tutulmasına 

-Dosya yada veri toplanmasına 

 
27) Verilerin radyo, frekans ,çizgi kod , barkod gibi yöntemlerle elektronik veya dijital formda 

doğrudan bilgisayar girişine ne denir ? 

-Kaynak veri otomasyonu 

 
28)Veri işleme sisteminde veriler kaç şekilde ve nelerdir ? 

-Çevrim içi ve yığın olmak üzere 2 şekildedir. 

 
29) Yönetim bilgi sistemi ve Operasyonel veri işleme arasındaki fark nedir ? 

-Veri işleme sistemi kayıt yapar , yönetim bilgi sistemi için veri tabanı oluşturur 

 
30)Yönetim bilgi sistemi ürettiği raporlar nelerdir ? 

-Periyodik raporlar 

-Özel istek raporları 

-İstisna raporlarıdır 

 
31) Yönetim bilgi sistemi ürettiği raporlar nelerdir ? 

-Periyodik raporları 

-İstisna raporları 

-Özel istek raporları 
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Yönetim Bilişim Sistemleri ÜNİTE 2 
1) Bilişim sistemleri departmanında açılan en üst düzey 

kişiye verilen isim nedir ? 

-CIO 

 
2) Bilişimin organizasyonlara etkileri nelerdir ? 

-Ekonomik 

-Davranışsal 

-Teknolojik ve Kültürel etkiler 

 
3) İşletmeler genel olarak işlem maliyetlerini düşürmek için nasıl büyümeyi tercih etmiştir ? 

-DİKEY BÜYÜME 

 
4) Bilgi sistemlerin çalışanları üzerinde olumlu etkileri nelerdir ? 

-Çalısanların verimliliğinin artmasının 

-Çalışma hayatının kolaylaşması 

-Yöneticilere getirdiği imkanları 

 
5-Bilişim sistemi organizasyonlara olan en önemli etkisi nedir ? 

-Değişime karşı direnç 

 
6) Organizasyonlarda bilişim sistemleri desteğiyle uygulanabilecek stratejiler nelerdir ? 

-Yeni ürün, hizmet ve Pazar geliştirme 

-Yeni pazarlama çeşidi 

-Ürün farklılaştırma ‘’YÜFOYE’’ 

-Odaklama 

-Farklılaşma 

-En düşük maliyetle üretim 

 
7) Organizasyonun ürün ve hizmetlerini müşterilere ulaştırmak için ürünün tedariğinden başlayıp 

müşteriye ulaştırılmasına kadar olan tüm iş süreçlerine ne denir ? 

-Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) 

 
8) 1980’lerden sonra rutin , sıkıcı , tehlikeli , hız gerektiren ,karmaşık işlerin yapılması için ne 

geliştirilmiştir ? 

-Robotik 

 
9) Organizasyonların bir iş görüştüklerinde belirli bir ödül karşılığında sunma , onların önerilerini veya 

çözümlerini alma uygulamasına ne denir ? 

-Crowdsovraing 

 
10) Kullanıcı ağları arasında içerik paylaşımını desteklemek için kullanılan bilim teknolojiye nedir ? 

-Sosyal medya 
 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri ÜNİTE 3 
1)Büyük veri yığınlarını işlemek için ne tasarlanmıştır ? 

-Veri tabanı 
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2-)Bit nedir hangi harfle gösterilir ? 
-2’li sistemden oluşan en küçük veri parçacığı ‘b’ ile gösterilir. 

 
3- Bayt nedir ne ile gösterilir ? 

-8 bitten oluşan veri grubuna denir ‘B’ ile gösterilir. 

 
4) Veri / Data nedir ? 

-Bir bayt harf sayı ve sembol gibi karakteri temsil etmesine denir. 

 
5) Field nedir ? 

-Karakterlerin ve sayıların oluşuturduğu veri grubuna verilen isim 

 
6) Sütun nedir ? 

-Aynı tür verilerin saklandığı aynı türde olanların bir arada tutulduğu yapıdır. 

 
7) Kayıt / Record nedir ? 

-Bir varlığa bir nesneye ait ilişkili verilerin oluşturduğu veri grubuna denir. 

 
8) Dosya nedir ? (File) 

-Aynı türden kayıtların bir araya gelmesi ile oluşan yapıya denir. 

 
9) Veri tabanı nedir ? 

-Birbiri ile ilişkili tablonun bir araya gelmesi ile oluşan yapıya denir. 

 
10- Bilgisayar depolanan verilerin anlamları hangi tablo ile karşılıklı anlamı olur? 

-ASCII Tablo 

 
11) Veri tabanı yönetim sistemi nedir ? 

-Birden çok veri tabanının kullanılmasına ilişkin hak ve yetkiler ile verilen bütünlüğü ve güvenliği 

sağlamaya yönelik yazılımlara VTYS denir. 

 
12) V.Y.T.S örnekleri nelerdir ? 

-Oracle,Microsoft SQL , MySQL , Sybose 

 
13- Veri tabanına örnek nedir ? 

-Microsoft paketlerinde yer alan Acess 

 
14) Birincil anahtar ve ne belirtir ? 

-Tabloda verilen sadece 1 kez tekrar edilebileceğini 

 
15) Tekil anahtar ile ne yapılır ? 

-Tanımlandığı sütunda daha sonra girilmiş verilerin tekrar girilmesini önler. 

 
16) Tekil değeri neyi ifade eder ? 

-Sütuna girilecek verilerin benzersiz ve tek olmasını gerektiğini belirtir. 

 
17) Nul değeri neyi ifade eder ? 

-Herhangi bir sütuna tanımlandığında bu alana veri girilmeden geçilemeyeceğini kaydedilemeyeceğini 

güncellemeyeceğini ifade eder. 



9 

 

 

18) Null nedir ? 
-Bir alanda hiçbir veri bulunmamasıdır. 

 
19) Veri tabanının türleri nedir ? 

-Ağ veri tabanı 

-Ağaç veri tabanı 

-Nesneye göre veri tabanı 

-İlişkisel veri tabanı 

 
20) İlişkisel veri tabanı , kaç yılında , kim tarafından ortaya atılmıştır ? 

-1970 yılında Dr. Elif CODES tarafından ortaya atılmıştır. 

 
21) Yapısal sorgulama dili nedir ? 

-SGL yani Structuras Qveriy Language 

 
22) SQL dilindeki komutların grupların nelerdir ? 

-DDL 

-DML 

-DCL 

 
23) DDL ‘de tabloların oluşturulmasına CREATE stilla machıne DEAP denir. 

24) DML ‘de tablolara kayıt eklemek İNSERT silmek DELATE güncellemek UPDATE’dir 

 
25) Kavramsal tasarım için en çok kullanılan model hangisidir ? 

-Varlık ilişki modelidir. 

 
26) Varlık ilişki modelinin ögeleri nelerdir ? 

-Varlık-Nitelik-Domasitin (etkin …..)-İlişki 

 
27) İlişki türleri nelerdir ? 

-Bire bir 

-Bire çok 

-Çoka çok 

 
28) Normal form nedir ? 

-Normalisyon yapıların uyulması gereken kuralların herbirine denir. 

 
29) Normalleştirme kuralları nelerdir ? 

Cevap 

1.incil NF 

2.incil NF 

3.üncül NF 

4.üncül NF 

 
30) 1’inci dominal formda hangi işlemi yapar ? 

-Bir sutundaki farklı değerleri tabloya aktarır 

 
31) 2.ci NF ne yapılır ? 

-Birden fazla tabloyu dönüştürme yapılır. 
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32) 3,üncü NF ne yapılır 
-Bir tablonun BCNF olup olmadığını anlamaya kullanılır. 

 
33) 4.cü NF ne yapılır ? 

-Sütunlar arasında birden fazla bağımsız ilişkiye izin verirler. 

 
34) 5.inci NF ne yapılır ? 

-Tekrarı ........ her bir tabloyu küçük parçalara bölmek için kullanılır. 

 
 

Yönetim Bilişim Sistemleri ÜNİTE 4 
1) Bilgisayar ağlarının ilk uygulamarı ne zaman basılmıştır? 

-1960 yılları sonrasında 

 
2) Yerel bigi ağlarının yayılmasına ne zaman niçin başlamıştır ? 

-Askeri ihtiyaçlardan doğmuş 1980’li yıllarda başlamıştır. 

 
3) Bilgisayar ağlarının kullanılmasının yararları nelerdir ? 

-Güvenlik 

-Ağ kaynakları paylaşımı 

‘’GAVİHO’’ 

-Veri paylaşımı 

-İnternet erişimi 

-Haberleşme 

-Oyunlar 

 
4) Bilgi ağı nedir ? 

-2 veya daha fazla bilgisayar yazıcı akıllı telefonun belli kurallar ve standartlar içerisinde birbirleriyle 

veri iletişiminde bulunmaktadır. 

 
5) Arayüz kartının adı nedir ? 

-NIC 

 
6) Bilgisayar ağlarına ait olan standartlar ne ile belirlenmiştir? 

-IEEE 

 
7) Günümüzde kullanılan ağ protokolünün ‘sekreter’ protokolü nedir ? 

-TCP / IP 

 
8) SWİTEHER nedir ? 

-Bilgisi en yakın olan cihazlar olup veri trafiğini yönetecek işlemci ve işletim sistemine sahip akıllı 

etmendir. 

 
9) Rovter nedir ? 

-İşletme ağlarını birbiri ile bağlamalarını bu şeyler arasında veri çıkışının yönetilmesi için kullanılan 

daha akıllı etmendir. 

 
10) Günümüzde yaygın olarak kullanılan kuralların sunucu yayılımları nelerdir ? 

-Lisans türleri 

-Microsoft Windows Server Os 
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11) Kablolu Panlar bilgisayara ne ile toplanır ? 
-USB 

-FREWİRE 

 
12) Kablosuz Panlar bilgisayara ne ile toplanır ? 

-ırda , bluetooth,wireless 

 
13) Yerel alan ağları olan LAN bağlantı akışı nedir ? 

-1800m yönelik bir alan 

 
14) Yerel alan ağlarındaki yapılanmaya ne denir ? 

-Tapoloji 

 
15) Tapoloji çeşitleri nelerdir ? 

-Ortak yol 

-Halka tapolojisi 

-Yıldız tapolojisi 

-Örgü tapolojisi 

 
16) Ana iletim ortamı üzerine bağlantı kurmuş bilgisi ve 

aygıtlarda oluşan tapoloji türüne ne denir ? 

-Ortak Yol Tapolojisi 

 
17) 2 farklı bilgisayar üzerinden sağlayan tapolojiye ne denir ? 

-Halka Tapolojisi 

 
19) Herbir bilgisayar aynı anda başka bir bilgisayar ilehaberleşmeye imkan veren topoloji türü nedir? 

-Yıldız topolojisi 

 
20) Herbir bilgisayara bağlanma noktasının değer bilgisayarı bağlantı noktası ilk bağlantısının olduğu 

topoloji nedir ? 

-Örgü topolojisi 
 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri ÜNİTE 5 
1) Wardiriving nedir ? 

-Kablosuz ağlara sızma yöntemlerinden biridir. 

 
2) Zararlı yazılımlar nelerdir ? 

-Virüs 

-Dosya virüsleri 

-Ön yükleme sektörü virüsleri 

-Makro virüsler 

-Ağ virüsleri 

-Yazılım bombaları 

-Sentineller 

-Dosya virüsleri 

-Solucanlar 

-Truva Atı 

-Casus Yazılımlar 
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3) Sabit yada taşınabilir sürücülerin ön yükleme sektörünü hedef olarak virüs kadonun bilgisayar her 

açıldığında çalıştırmasını amaçlayan virüs türü nedir ? 

-Ön yükleme sektörü virüsleri 

 
4) Makro virüslerin dosya türleri nelerdir ? 

-Microsoftt Office tarafından üretilen Word belgeli Power point yansıları , Access veritabanları , Excel 

elektronik hesap tablolarına yerleşir 

 
5) Bilinen en büyük yazılım bombası nedir ? 

-1982 yılında ABD tarafından Sibirya gazı boru hattını patlatmak için kullanılmıştır. 

 
6) Saldırganlara karşı işletim sistemini uzaktan kullanabilme imkanı sağlayan virüsler nelerdir ? 

-Sentireller 

 
7) Bilgisayar donanımını hedef alan virüsler nelerdir ? 

-DOS virüsleri 

 
8) En büyük zararlı yazılım saldırılan SQL sızma saldırısı olan faydalı yazılım süsü verilmiş yazılımlara ne 

denir ? 

-Truva atı 

 
9) Web trafiğini takip eden , kullanıcıya reklam gösteren zararlı yazılımlara ne denir ? 

-Casus yazılımlar 

 
10) Casus yazılımlara örnek veriniz 

-Keyloggeler 

 
11) Bilgisayar korsanlığı ve suçları nelerdir ? 

-Aldatma ve takip 

-Dos-DDOS saldırıları 

-Kimlik adı dolandırılıcığı 

-Sahte tıklamalar 

-Küresel tehditler 

-İç tehditler 

 
12) Bilgisayar korsanının ağ sunucusuna veya Web sunucusuna kısa zamanda çok fazla istek 

göndermesi ile serverlerin çalışamaz hale gelmesine sebeb olan saldırılar hangi tür saldırılardır ? 

-Dos +DDoS saldırıları 

 
13) Bilgisayar korsanının başkalarına ait ehliyet bilgileri TC kimlik numarasını kredi kartı bilgileri elde 

edilebilen zararlı yazılma türü hangisidir ? 

-Kimlik avı dolandırılıcığı 

 
14) Sosyal mühendislik nedir ? 

Art niyetli saldırganlar çalışkanları takip ederek onların şifrelerini elde etmeye çalışmasına denir. 

 
15) Bilişim sistemleri denetimcisi hangi denetimleri yapmalıdır? 

-Tüm güvenlik bileşenleirinin test edilmesi 

-Veri akışlarının tespiti ve kontrol edilmesi 

Teknolojilerin,prosedürlerin,belgelendirmenin,eğitimlerin incelenmesi 
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-Saldrı ve felaket eylemleirnin tatbikatının yapılması 
-Tüm zafiyetlerin ve bunların oluşması 

 
16) Ağ üzerinde gelen giden trafiği kontrol eden kapı muhafızı gibi çalışıp kullanıcıları erişim için yetkili 

olup olmadığını kontrol eden yazılım bileşenleri nelerdir ? 

-Güvenlik duvarı 

 
17) WEB trafiği şifrelemek için hangi 2 metot kullanılır ? 

-SSL ve S-http 

 
18) Veri şifreleme yöntemleri nelerdir ? 

-Simetrik anahtar şifreleme 

-Genel anahtar şifreleme *Bu çok daha güvenli 

 
19) Dijital sertifika sistemi firmalarını örnekleyiniz ? 

-Ven Sign 

-I den Trust 

-Comada firmaları 

 
20) Organizasyonların verilerini koruyabilmek için uyguladıkları güvenlik teknolojisi nelerdir ? 

-Kullanıcı kimlik yönetim sistemleri 

-Sisteme veya veriye yetkisiz erişimlere engel olabilme 

-Sistem kullanilabilirliğini ve yazılım kalitesini garantiye almaktadır. 
 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri ÜNİTE 6 
1) Sistem analisti kimlere denir ? 

-Gereksinim belirleme , gereksinim analisti , sistem gereksinim belgelendirme veya doküman 

oluşturma adımlarını takip eden uzmanlara denir. 

 
2) Gereksinim belirleme aşamalarında hangi teknik kullanılır ? 

-Anket 

-Görüşme 

-Personel izleme 

-Gözlem yapma 

 
3) Gereksinim analizinde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri nedir ? 

-Yapılandırılmış analizdir. 

 
4) Yapılandırılmış analizde modelleme yöntemi olarak ne kullanılır ? 

-Diyagramlar 

 
5) Veri çıkışının nasıl olduğunu göstermek için kullanılan tekniklere ne denir ? 

-Veri çıkış diyagramı 

 
6) Veri çıkış diyagramında 4 temel sembol bulunmaktadır.Bunlar nelerdir ? 

-Süreç 

-Dönüşüm 

-Veri 

-Veri tabanı 
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7) Durum makineleri nedir ? 

-Genelde bir varliğin veya nesnenin bütün durumlarda nasıl davrandığının şematik gösterimidir. 

 
8) Tasarım aşamasında kullanılan yaklaşımlar nelerdir ? 

-Yapısal 

-Toplumsal 

-Davranışsal 

-İşlevsel 

-Veri modelleme 

9) Sistemin fiziksel bileşenleri arasında hareketini ne sayesinde yapar? 

-VAD 

 
10) Varlık bağıntı modeli sembolleri nelerdir ? 

-Varlık 

-İlişki 

-Nitelik 

-Modülerlik 

-İşlevsel bağımlılık 

-Yapışkanlık 

-Bağlaşım,Eşleşme 

 
11) Sistem tasarımında en önemli kural nedir ? 

-Yüksek kahezyon düşük eşleşmedir 

 
12) Modularizasyon nedir ? 

-Problemi Parçalara Ayırma 
 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri ÜNİTE 7 
1. Bilgisayar temelli sistemlerinin bileşenleri nelerdir? 

Yazılım, donanım, kişiler ve süreçlerdir. 

 
2. Sistem modelleme de model çeşitleri nelerdir? 

Ikonik model 

Analog model 

Mental model 

Matematiksel modeldir. 

 
3. Sistemlerin fiziksel olarak farklı ölçekteki kopyaları hangi modelle gösterilir? 

İkonik model 

 
4. Bir sistemin veya bir nesnenin grafikler ve semboller yardımıyla gösterilmesinde hangi ye model 

kullanılır? 

Analog model 

 
5. Insanların nasıl algıladıkları nasıl karar verdikleri ve davrandıkları gibi bilinçsel süreçlerinin gösterimi 

için kullanılan model türü hangisidir? 

Mental model 
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6. Mental modellerin ortaya çıkarılması için kullanılan en yaygın Yöntem nedir? 
Metin çözümlemesi 

 
7. Sistem yaşam döngüsü süreçleri nelerdir? 

*Anlaşma 

*kurumsal süreçler 

*proje süreçleri 

*teknik süreçler 

 
8. Sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamaları nelerdir? 

Araştırma 

sistem analizi 

sistem tasarımı 

sistem gerçekleştirme sistem uygulama değerlendirme 

(bakım destek) 

 
9. sistem analizinin hedefleri nedir? 

Problemi kolay yönetebilir parçaları ayırmayı ve gereksinimleri belirlemeyi 

amaçlamaktadır. 

 
10. Sistemin etkileştiği girdiler çıktılar arayüzler yazılımlar gibi bütün bileşenlerin 

tasarlandığı aşama hangisidir? 

Sistem tasarımı 

 
11. Sistem geliştirme modelleri nelerdir? 

Şelale modeli 

evrimsel model geliştirme modeli 

spiral model 

Vmodeli 

prototipleme 

birleşik süreç 

Formal sistem geliştirme modelleridir. 

 
12. 1970 lerde ortaya çıkan Çağlayan modeli olarak da adlandırılan en büyük problemi Kadınlar 

arasında geçiş olmasına rağmen bu geçişkenlik diğer adımlar için söz konusu olmayan model türü 

hangisidir? 

Şelale model 

 
13. Şelale modelinde problemleri yönelik bir takım önlemler alınmıştır Bu önlemler nelerdir? 

Ön tasarım aşaması oluşturarak kodlama veya diğer kısıtlar kullanması, tasarım aşamasında bir 

prototip oluşturmak, müşterinin geliştirme aşamasında dahil edilmesidir. 

 
13. Prototip oluşturulurken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 

Son ürünün bittiği düşünülerek geliştirme sürecine müdahalede bulunulması risktir. 

Geliştirici ile müşteri arasında bir sözleşme niteliği taşıyan gereksinim dökümanı yerine oluşturulan 

prototipinin konulmasıdır. 

 
14. ‘Gereksinimlerin çok net olmadığı durumlarda sisteminin ana hatları ile ilk versiyonunun 

üretilmesini ve sonradan belirlenen veya eklenen gereksinimlere göre sürekli iyileştirerek ara 

versiyonlarının oluşturulmasına yönelik bir geliştirme modeli hangisidir? 

Evrimsel model 
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15. Sistemi bir bütün olarak değerlendirmek yerine ayrı ayrı çalışabilir parçalara ayırarak son ürüne 
ulaşmayı hedefleyen model türü hangisidir? 

Artımlı geliştirme modeli. 

 
16. Artık Bu modelin en önemli avantajları nedir? 

Sistemin bütünü ile başarısız olma riskini azaltır. 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Ünite 8 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
1. Modern anlamda CBS’nin ilk tanımı kim tarafından yapılmıştır? 

Burrough (1998) tarafından yapılmıştır. 

 
2. CBS’nin uygulama alanları nelerdir? 

Bilgisayar tabanlı haritalama, arazi özelliklerinin analizi (arazinin yapısı, eğimi) toprak türü, trafik 

işlerliği, askerî uygulamaları, jeoloji uygulamaları, su ve kar yağışlarının haritalanması bazılarıdır. 

 
3. CBSnin hedeflediği 3 ana amacı nedir? 

• Harita ve coğrafi bilgileri kullanarak üretkenliği artırmak 

• Coğrafi veri tabanında yönetimi geliştirmek 

• Karar vermeyi destekleyen coğrafi verileri kullanacak daha doğru strateji yolları ortaya koymak 

 
4. CBS sistemlerinin yapılarında bulundurduğu karakteristikler nelerdir? 

• Konumla ilgili olan veya olmayan verilerle ilgilenir. 

• Geniş veri tabanları kullanır. 

• Özel CBS fonksiyonları vardır: Seçme, transfer, sorgulama, analiz ve sunma. 

• Modelleme ve analitik kabiliyetleri bulunmaktadır. 

• Her türlü kararları destekleyebilme potansiyeli vardır. 

• Farklı isteklere göre değişik özelliklere sahip kaliteli çıktı verme imkânına sahiptir. 

 
5. Harita nedir? 

Yeryüzünün kuş bakışı görüntüsünün belli matematiksel ilişkiler kullanılarak küçültülmesi ve bir altlık 

üzerine çizilmesidir 

 
6. Ölçek nedir? 

Plan üzerinde belirtilmiş iki nokta arasındaki uzunluğun, bu noktaların arazi üzerindeki karşılıkları 

arasındaki gerçek uzunluğa oranıdır. 

 
7. Ölçek hesabı yapılırken oranlanan iki büyüklüğün aynı ölçü biriminden olması şarttır 

Harita üzerinde A ve B noktaları arasında ölçülen mesafenin 10 cm olduğu kabul edilsin. A ve B 

noktalarının gerçek dünya üzerindeki karşılığı ise 100 m olsun. 

Bu durumda ölçeği hesabı: 

öncelikle ölçü birimlerinin aynı olması sağlanmalıdır. Birimler santimetreye çevrildiğinde; 

Harita Üzerindeki Uzunluk = 10 cm 

Gerçek Uzunluk = 100 m = 10.000 cm 

Bu durumda ölçek; 10/10.000 = 1/1.000 

 
8. Büyük Ölçekli Haritalar nelerdir? 

Ölçekleri 1/1000 ile 1/100000 olan çizimlerdir. Genel olarak yeryüzünün topoğrafik yapısını gösteren 

haritalardır. 
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9. Planlar nedir? 

Bunlar bazı hizmetleri karşılamak için üretilen özel haritalardır. 

Genellikle ölçeklerinin 1/100 ile 1/2000 arası olduğu kabul edilmektedir. 

Vaziyet planları, mühendislik hizmetlerine ait planlar, kadastro planları, imar planları gibi haritalar bu 

kapsamda değerlendirilebilir. 

 
10. Orta Ölçekli Haritalar nelerdir? 

Ölçekleri 1/100000 ile 1/500000 arasında olan haritalarıdır. Bu haritalar çoğunlukla yeryüzü hakkında 

detaysız genel bilgiler verirler. 

 
11. Küçük Ölçekli Haritalar nelerdir? 

Ölçekleri 1/500000’den küçüktür. Daha çok atlas ve duvar haritaları bu tip haritalardır. Bu ölçekteki 

haritalar dünyanın bütününü veya büyük bir kısmını temsil ederler. 

 
12. Harita gruplandırması nasıldır? 

*Topoğrafik haritalar :yeryüzünün doğal şeklini gösteren ile, 

*Tematik haritalar :hava kirliği, nüfus yoğunluğu, iklim gürültü durumu, deprem risk durumu 

 
13. Jeoid nedir? 

Karaların altından devam ettiği varsayılan durgun deniz yüzeyleridir 

 
14. Referans yüzeyleri büyüklüklerine göre nasıl isimlendirilir? 

*50 km² den küçükse yapılacak haritalar için 

referans yüzeyi olarak “düzlem” kabul edilebilir. 

*Çalışma alanı 50 km² ile 5000 km² arasında bir 

büyüklüğü kapsıyorsa referans yüzeyi olarak “küre” alınmaktadır. 

*Daha büyük alanlardaki çalışmalar için ise dönel elipsoit kullanılmaktadır. Çünkü elipsoit, dünyanın 

şekline en yakın olan ve matematiksel olarak ifade edilebilen bir şekildir. 

 
15. Koordinat Sistemi nedir? 

Arazi veya harita üzerindeki bir noktanın kabul edilen bir başlangıç sistemine göre yerini bulmak için 

haritalara çizilen çizgilere koordinat sistemi denir. Bu sistemde noktanın yerini belirlemeye yarayan 

elemanlara da koordinat denir. 

 
16. Kartezyen Koordinat Sistemi hangi durumlarda kullanılır? 

Dik koordinat sistemi olarak da ifade edilen kartezyen koordinat sistemi plan ya da düzlem gibi küçük 

alanları kapsayan uygulamalar için kullanılır. 

 
17. Paralel daireleri sayısı nedir? 

Kuzey ve güneyde 1° aralıklı 90'ar tane olmak üzere toplam 180 adet olup yarısı Ekvator’un kuzeyinde 

yarısı güneyindedir. 

 
18. Meridyenler sayısı nedir ve nerelerdedir? 

Ekvator’u dik keserler ve 1° aralıklı 180 doğu ve 180 batı meridyeni olmak üzere toplam 360 

tanedirler. Londra Greenwich’te bulunan meridyen “başlangıç meridyeni” olarak kabul edilir 

 
19. Koordinat eksenleri nelerdir? 

Greenwich Meridyeni ve Ekvator’dur. 
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20. Projeksiyon Koordinat Sistemi ile ne yapılmıştır? 
Bu sistemde dünya yüzeyi 6 derecelik boylam aralıkları ile 60 dilime ayrılmıştır. Referans enlemi ise 

Ekvator olarak kabul edilmiştir. Dilim orta meridyeninin sağı ve solu 3 derecedir. Her bir dilimin orta 

meridyeni X ekseni, Ekvator ise Y ekseni olarak kabul edilir. 

 
21. Türkiyenin koordinat sistemi nedir? 

Yaklaşık olarak 26-45 doğu meridyenleri arasında kaldığı için dört dilime sahiptir. Bu aynı zamanda 

dört koordinat sistemi anlamına gelmektedir. 

22. CBS’nin Temel Bileşenleri nelerdir? 

CBS, genel anlamda bir sistem olarak dört ana unsuru içermekte, bu unsurlar CBS’nin bileşenleri 

olarak da ifade edilmektedir. 

• Donanım ve yazılım araçları 

• Coğrafi veriler 

• Personel 

• Belirlenmiş bir problem için amaç (hedef) 

 
23. CBS’nin üç temel görevi nedir? 

• 1.Öz nitelik-detay bilgiler (Konu ile ilgili özellikleri belirtir ve tablolar şeklinde oluşturulur.) 

• 2.Coğrafi tabanlı verileri analiz etmektir. Örneğin, basit olarak her kilometre kareye düşen toprak 

türlerini belirten veriler ile belediyenin kayıtlarına göre 

hazırlanmış olan arazi kullanım verileri birleştirilebilir. 

Yeni kurulacak bir fabrikanın kimyasal etkileri de modeller vasıtasıyla belirlenebilir. 

• 3. Oldukça fazla sayıda ve çeşitteki verilerin kullanıcılara en uygun bir şekilde sunulması için 

organize edilip yönetilmesini sağlamaktır 

 
24. Veri içerisinde coğrafi yeri veya konumu tanımlayan elemente ne isim verilir? 

Coğrafi kod (geocode) adı verilmektedir. 

 
25. CBS’nin temelinde kullanılan veriler nelerdir? 

*Vektör ve 

*Raster olmak üzere iki değişik yapıda olabilmektedir. 

 
26. Üç tip vektör verisi vardır.Bunlar nelerdir? 

*Nokta veriler; elektrik direklerinin bulundukları yerler, şehirdeki bankalar, okullar gibi tek bir olguyu 

belirten veriler, coğrafya üzerinde bir nokta ile ifade edilebilmektedirler. 

*Çizgi veriler; elektrik hatları, telefon hatları, yollar, su ve kanalizasyon şebekeleri, nehirler gibi birçok 

noktanın birleşmesi ile oluşan verilerdir. 

*Poligon veya alan veriler; her bir elektrik santralinin kapsadığı veya dağıtımını yaptığı bölgeler, 

göller, ormanlar gibi noktaların tekrar birleşmesi ile ifade edilen belirli ve bir noktadan başlayıp tekrar 

aynı noktada son bulan poligon şeklindeki verilerdir. 

 
27. Topolojik veri yapısı mantığı ne anlama gelmektedir? 

Coğrafi objeler arasındaki ilişkinin veri tabanında saklanması ve bir grafik objenin birden fazla coğrafi 

obje özelliği taşıması olarak özetlenebilir. 

 
28. Raster Veri Tabanı nedir? 

Görüntülerin ufak olarak algılanmasını ve küçük parçalara ayrılıp Grid denen ızgaralar şeklinde 

hücreler oluşturularak saklanmasını öngörür. 
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29. Analitik işlevler nasıl sınıflandırılmıştır? 

• Yeniden Sınıflandırma İşlevi: 

• Birleştirme (Overlay) İşlevi:Boolean kısıtına bağlı olarak iki veya daha fazla haritanın üst üste getirilip 

kesişim alanlarına göre yeni sınırların oluşturulması ve çizilmesi işlevidir 

• Mesafe ve Bağlantılık Ölçümü: 

• Komşuluk Karakteristiği: 

 
30. CBS'yi CAD türü yazılımlardan ayıran en önemli veri türü nedir? 

açıklayıcı bilgilerin de aynı ortamda saklanabilmesidir. 

 
DEĞERLENDİRME SORULARI 

 
1. Gerçek hayatta uzunluğu 0.5 km olan bir binanın harita üzerindeki uzunluğu 10 cm olarak 

çizilmiştir. Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 1/1000 

b) 1/500 

c) 1/50000 

d) 1/5000 

e) 1/10000 

 
Cevap D 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli bir haritadır? 

a) Vaziyet Planı 

b) Kadastro Planı 

c) Uygulama İmar Planı 

d) Çevre Düzeni İmar Planı 

e) Atlas 

Cevap E 

3. Karaların altından da devam ettiği var sayılan düzgün deniz yüzeylerine ne ad verilir? 

a) Düzlem 

b) Elipsoid 

c) Projeksiyon yüzeyi 

d) Jeoid 

e) Kartezyen 

Cevap D 

4. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemleri ile doğrudan ilgili değildir? 

a) Mekân 

b) Konum 

c) Renk 

d) Yükseklik 

e) Koordinat 

Cevap C 
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I. 1/1000 
II. 1/500 

III. 1/50000 

IV. 1/5000 

V. 1/10000 

5. Yukarıdaki ölçekler büyükten küçüğe göre sıralandığında hangisi doğrudur? 

a) I-II-III-IV-V 

b) II-I-IV-V-III 

c) IV-V -I-II-III 

d) III-IV-I-II -V 

e) V-II-I-III-IV 

Cevap B 

 
6. CBS aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

a) En uygun yer seçimini 

b) Optimum güzergâh seçimini 

c) Bölgedeki bina sayısının tespitini 

d) Yaşayanların yaş ortalamasını belirlemeyi 

e) Tarıma elverişli alanları belirlemeyi 

Cevap D 

7. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli harita sınıfında sayılmaz? 

a) 1/10000 

b) 1/50000 

c) 1/100000 

d) 1/250000 

e) 1/1000000 

Cevap E 

8. Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin temel bileşenlerinden 

biri değildir? 

a) Çevre 

b) Donanım 

c) Personel 

d) Yazılım 

e) Amaç/Hedef 

Cevap A 

9. Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin temel fonksiyonlarından biri değildir? 

a) Komşuluk 

b) Birleştirme 

c) Veri Tabanı 

d) Mesafe 

e) Yeniden Sınıflandırma 

Cevap C 

10. “CBS’nin temelinde kullanılan veriler …….. ve ……. olmak üzere iki değişik yapıda olmaktadır.” 

cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi ifadeler getirilmelidir? 

a) vektör - raster 

b) poligon - alan 

c) nokta - çizgi 

d) topolojik - coğrafik 

e) düğüm - ağ 

Cevap A 
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ÇIKMIŞ SORULAR 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)'nin temel bileşenlerinden biri değildir? 

A) Donanım ve yazılım araçları 

B) Coğrafi veriler 

C) Personel 

D) Veri saklama 

E) Hedef 

Cevap D 

 
1. Nokta veriler : su kanalları 

2. Çizgi veriler: elektrik hatları 

3. Poligon veya alan veriler :göller 

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Ünite 9 
1. Herhangi bir CBS yazılımında asgari olarak bulunması gereken konuma bağlı analiz türleri nelerdir? 

*coğrafi sorgulama, 

*coğrafi analiz, 

*ağ analizi, 

*sayısal arazi analizi, 

*ölçme ve geometrik hesaplamalar, 

* istatistik analiz, 

*grid analizidir. 

 
2. Belediyelerde harita çizimi amaçlı yazılmış cad tabanlı olan yazılım türü nedir? 

•Türk yazılımı olan NetCAD 

 
3. Coğrafi Sorgulama (Spatial Query) nedir? 

Grafik bilgilerden grafik olmayan bilgilere, grafik olmayan bilgilerden grafik bilgilere ve grafik olmayan 

bilgilerden ilişkili diğer grafik olmayan bilgilere erişim işlemleri “coğrafi sorgulama” olarak 

adlandırılmaktadır. 

 
4. Coğrafi Analiz (Spatial Analysis) de amaç nedir? 

Burada amaç, konuma ait varlıkların diğer konumsal varlıklar ile olan ilişkilerini ortaya koyup çeşitli 

analizler yapmaktır. 

 
5. Coğrafi analiz işlemi çeşitleri nelerdir? 

.Coğrafi birleştirme,( en çok kullanılan coğrafi analiz türüdür) 

.yakınlık analizi ve 

.sınır işlemleridir. 

 
6. Coğrafi bölgeye ilişkin birçok sınır işlemleri yapılabilir. Bunlar nelerdir? 

.Coğrafi ayırma, 

. coğrafi silme, 

.coğrafi güncelleştirme, 

.coğrafi birleştirme ve 

.coğrafi sınır 

kaldırma işlemleridir. 
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7. Sayısal arazi analiz metotları özellikle nerelerde kullanılır? 
2, 2.5 ve 3 boyutlu (3-D-dimensional) görüntülerin oluşturulmasında etkin olarak kullanılmaktadır. 

Eğim Hesabı : 

Bakı Hesabı: 

Kesit Çıkarma: 

Görünürlük Analizi: 

Hacim Hesabı: 

Yüzey Oluşturma ve Gölgeleme: 

Eş Yükseklik Eğrisi Oluşturma: 

Hipsometrik Renk Kademelerini Oluşturma: 

 
8. Ölçme ve Geometrik Hesaplamalar (Measurement and Geometrical Computations) nelerdir? 

Bunlar: Alan ölçme, mesafe ölçme, konumu veya koordinatı bulma, açı ölçme, geriden kestirme 

hesabı, kapalı ve açık poligon hesabı, teğet nokta hesabı, dik inme ve dik çıkma hesabı ve parsel 

ayırma ve birleştirme hesabıdır. 

 
9. İstatistik Analiz (Statistical Analysis) ile neler yapılır? 

Toplam belirleme, ortalama bulma, maksimum ve minimum değer bulma ve yüzde değerini belirleme 

gibi istatistik analiz işlemleri CBS içerisinde yapılarak bunların sonucunu metin veya grafik olarak 

görüntüleme imkânı mümkündür. 

 
10. Grid Analizi (Grid Analysis) nedir? 

CBS’de veriler genelde vektör ve raster olmak üzere iki yapıdadır. Grid analizi diğer veri tipi olan raster 

veriler kullanılarak yapılan analiz işlemleridir. 

 
11. Grid analiziçeşitleri nelerdir? 

—Optimum Koridor Belirleme: İki Bölge arasındaki arazi eğimi, toprak cinsi, arazi maliyeti gibi etkili 

faktörler dikkate alınarak en uygun arazi koridorunun belirlenmesi işlemidir. 

—Modellendirme ve Simülasyon: Değişik matematiksel modeller kullanılarak planlamacıların ve 

karar vericilerin en çok arzuladığı “Eğer ... olursa ne olur?” 

sorularına cevap arayan tahminleri yapma işlemidir. 

—Komşuluk Analizi: Vektör veriler için yapılan komşuluk analizi ile aynı işlemi yapar. Belli bir detaya 

komşu olan diğer detayları belirlemek amacıyla yapılan işlemlerdir. 

 
12. Cbs’nin Uygulama Alanları nelerdir? 

CBS arazi bilgi sistemleri, çevresel izleme ve planlama bilgi sistemleri, doğal kaynaklar yönetimi bilgi 

sistemleri, toprak bilgi sistemleri, tapu kadastro hizmetlerinin yönetim sistemleri, eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin planlama ve yönetim sistemleri, pazarlama bilgi sistemleri, mekânsal bilgi sistemleri, 

kent bilgi sistemleri, genel planlama bilgi sistemleri CBS’nin bazı uygulama alanlarıdır. 

 
13. CBS şehir ve bölge planlamacılığında hangi konularda katkılar sağlamaktadır? 

• Doğal kaynakların (nehir, göl, ırmak, orman vb.) küçük ve büyük ölçekli haritalar kanalıyla kontrolü 

• Hâlihazırdaki şebeke sisteminde gerekli olan değişikliklerin yapılmasına dönük çıktıların elde 

edilmesi 

• Arıza durumlarında bölgenin genel haritası çıkarılarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak ağ 

haritalarının oluşturulması ve acil önlemlerin alınması 

• Gelecekte yerleşim alanlarında nüfusun (veya göçün) artması ile talebin göstereceği yükselişe 

paralel olarak şebekenin gerekli yükü kaldırıp kaldıramayacağının düzenli aralıklarla kontrolü ve 

çözüm yollarının aranması 

• Bölgesel sınırlar içinde yapı tekniklerinin kanuni olarak hazırlanan şehir ve bölge planlamasına uygun 

olup olmadığının belirlenmesi. 
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• Bölgedeki trafik akışının belirlenmesi, gerekli önlemlerin alternatifler ile birlikte sunulması 
• Doğal afetlere ilişkin tahminî hasarların belirlenmesi 

• Bölgede yapılacak kamu ve özel sektöre ilişkin yatırım için en uygun yerlerin seçimi. 

• Peyzaj mimarları için bölgenin görünümünü düzenlemeye ve düzeltmeye yönelik farklı ölçüm ve 

düzeyde haritaların alınıp veri tabanının oluşturulması 

 
14. Kent Bilgi Sistemleri (KBS) nerelerde kullanılmaktadır? 

KBS’ler, yapı izni ve kullanma belgelerinin düzenlenmesi, vergi ve mükellef yönetimi, altyapı (su, 

kanalizasyon, doğalgaz), telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, eğitim planlamalarında, bakım ve onarım 

işlerinin zamanında ve etkin olarak yapılmasında, harita üretimi, mühendislik tasarım ve çizim 

işlerinde kullanılmaktadır. 

 
15. KBS’nin yararları nelerdir? 

*Verim, etkinlik 

*geçerlilik ve şeffaflık 

*manevi rahatlık. 

 
16. Ağ analizi nedir? 

Etkin seyahat rotalarının bulunması, hangi atölyelerin veya araçların en yakın yerde olduğunun 

belirlenmesi ve bir noktadan belirli uzaklıkta olan bütün yerleşim alanlarının, kuruluşların veya 

müşterilerin tespiti olarak özetlenebilir. 

 
17. KBS’ de yapılan uyişlemler nelerdir? 

Sigortacılık 

Emlakçılık 

Doğal Kaynakların İşletilmesi 

Ulaştırma Hizmetleri 

Çevresel Uygulamalar 

Sağlık Hizmetleri 

Finansal Kuruluşlar 

Servis Hizmeti Veren Kuruluşlar 

Otomatik (Bilgisayar Destekli) Haritalama / Hizmet Yönetimi (OH/HY) faaliyetleri 

Asayiş ve Güvenlik Uygulamaları 

Sosyo-Ekonomik Uygulamalar 

 
18. Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile neler yapılmaktadır? 

CBS yazılımları ile üretilen mekânsal verilerin internet üzerinden paylaşılarak daha yaygın ve etkin 

bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. 

Google maps, mapquest, bing maps, yandex map gibi harita sunucuları mekânsal verinin hızlı bir 

şekilde yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Bu tür uygulamalar, mekânsal verinin ve basit mekânsal 

analizlerin herkes tarafından kullanılmasına imkân tanımaktadır 

 
19. Web Tabanlı CBS Mimarisi nelerden oluşmuştur? 

Web tabanlı CBS uygulamaları genellikle client (istemci), web sunucusu, harita sunucusu ve veritabanı 

katmanlarından oluşmaktadır. İstemci, sunucuyasorgu veya analiz yapan katman; web sunucusu, web 

sitesini sunan; harita sunucusu ise adı üstünde haritayı sunan katman; veritabanı ise mekânsal ve 

mekânsal olmayan tüm bilgilerin tutulduğu katmandır Web tabanlı CBS mimarisi single-tier (tek- 

katman), two-tier (iki-katmanlı), three-tier(üç-katmanlı) yapıda tasarlanabilirler. 
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20. Bulut Coğrafi Bilgi Sistemleri ne anlamı taşımaktadır? 
Bulut bilişim ölçeklenebilir, gerçek zamanlı servis, altyapı ve uygulamaların dünyanın farklı yerlerinde 

bulunan sunucular üzerinden çalıştırılabilmesi anlamına gelmektedir 

 
21. Masaüstü bilgisayarların kullanıcılara sunduğu CBS araçlarının internet ortamında herhangi bir 

platform gözetmeden kullanılmasına imkân sağlayan sisteme ne ad verilir? 

Bulut CBS denir. 

 
22. CBS nin diğer uygulamaları nelerdir? 

*GIS Cloud 

*Mango Map( mekânsal verilerin internet ortamına kolayca aktarılması ve bu verilerin haritalar 

üzerinde görselleştirip yayınlanmasına imkân tanımaktadır.) 

*Carto DB 

23. CBS en sık kullanılan analiz ve sorgulamalar nelerdir? 

Vektör veriler üzerinde tampon bölge ve yakınlık analizi; raster veriler üzerinde ise grid analizidir. 

 
DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıdaki konumsal analizlerin hangisinde vektör veri kullanılmaz? 

a) Sınır İşlemleri 

b) İstatistik Analiz 

c) Grid Analiz 

d) Yakınlık Analizi 

e) Birleştirme İşlemi 

Cevap C 

 
2. En fazla 5 katlı ve 150 m2 büyüklüğünde bir gayrimenkul aramak için aşağıdaki sorgulama 

türlerinden hangisi gerçekleştirilir? 

a) Grafik bilgilerden grafik olmayan bilgileri sorgulama 

b) Yakınlık analizi 

c) Grid Analizi 

d) Tampon bölge sorgusu 

e) Grafik olmayan bilgilerden grafik bilgileri sorgulama 

Cevap E 

 
3. Grafik bilgilerden grafik olmayan bilgilere, grafik olmayan bilgilerden grafik olmayan bilgilere ve 

grafik olmayan bilgilerden ilişkili diğer grafik olmayan bilgilere erişim işlemlerine ne 

ad verilir? 

a) Bulut sorgulama 

b) Coğrafi sorgulama 

c) Nokta bilgileri sorgulama 

d) Çizgi detaylar sorgulama 

e) Nokta detaylar sorgulama 

Cevap B 

4. Web tabanlı bir CBS uygulamasına kullanıcı tarafından herhangi bir mekânsal sorgu gönderildiğinde 

işleyen sürecin aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? 

a) İstemci-Mekânsal Veri tabanı-Web Sunucusu-Harita Sunucusu 

b) İstemci- Web Sunucusu-Harita Sunucusu- Mekânsal Veri tabanı 

c) Mekânsal Veri tabanı- İstemci -Web Sunucusu-Harita Sunucusu 

d) Mekânsal Veri tabanı- Harita Sunucusu -Web Sunucusu- İstemci 

e) Mekânsal Veri tabanı- İstemci - Harita Sunucusu -Web Sunucusu 

Cevap B 
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5. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemlerinin kullanım alanlarından biri değildir? 
a) Kent bilgi sistemleri 

b) Arkeoloji 

c) İklim değişikliği 

d) Sigortacılık 

e) Yeni ilaçların keşfi 

Cevap E 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemlerinde acil durumlarda doğalgaz şebekesinde ilgili 

vananın kapatılmasına, böylece o bölgenin güvenlik altına alınmasına imkân 

sağlayan analiz yöntemidir? 

a) Tampon Bölge Analizi 

b) Grid Analizi 

c) Ağ Analizleri 

d) Zaman Bağlı Konumsal Değişiklik Analizi 

e) Yüzey Analizleri 

Cevap C 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi Sayısal Arazi Analizlerinde yapılan işlemlerden biri değildir? 

a) Eğim hesabı 

b) Kesit çıkarma 

c) Görünürlük analizi 

d) Hacim hesabı 

e) Komşuluk analizi 

Cevap E 

8. CBS tabanlı olarak göçün nedenleri üzerine yapılacak analizlerde aşağıdaki verilerden hangisi 

kullanılmaz? 

a) Nüfus sayımı 

b) Biyolojik çeşitlilik 

c) Demografik araştırmalar 

d) Anketler 

e) Periyodik istatistikler 

Cevap B 

9. Aşağıdakilerden hangisi CBS'nin şehir ve bölge planlamacılığı alanına katkı sağlamaz? 

a) Hâlihazırdaki şebeke sisteminde gerekli olan değişikliklerin yapılmasına dönük çıktıların elde 

edilmesine 

b) Bölgedeki trafik akışının belirlenmesi, gerekli önlemlerin 

alternatifler ile birlikte sunulmasına 

c) Şehirdeki su kirliliğini önlemesine 

d) Doğal afetlere ilişkin tahmini hasarların belirlenmesine 

e) Doğal kaynakların haritalar yardımıyla kontrolüne 

Cevap C 

10. CBS’de Grid Analizi yöntemlerinden biri olan Optimum Koridor Belirleme işlemi ile aşağıdakilerden 

hangisi dikkate alınarak en uygun arazi koridorunun belirlenmesi sağlanır? 

a) Arazi eğimi 

b) Su kalitesi 

c) Aylık hava tahmini 

d) Uzaklık 

e) Derinlik 

Cevap A 
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ÇIKMIŞ SORULAR 
1. Coğrafi Bilgi Sistemleri'nde kullanılan vektörel veriler ile ilgili olarak yukarıdaki örneklerden hangisi 

ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I' ve "II 

D) II ve III 

E) I.II VE III 

Cevap D 

I. Coğrafi birleştirme 

II. Yakınlık analizi 

III. Sınır işlemleri 

2. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri coğrafi analiz çeşitleri arasında yer alır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

Cevap E 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi CBS araçlarının internet ortamında herhangi bir platform gözetmeden 

kullanılmasına imkân verir? 

A) Bulut CBS 

B) Plotter 

C) Kent bilgi sistemi 

D) Grid analiz 

E) Sayısal analiz 

Cevap A 

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Ünite 10 

1. MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması MİP) ve MRPII( Üretim İhtiyaç Planlaması ÜİP) sistemleri ne 

zaman geliştirilmiştir? 

1970’lerden itibaren bilgisayarların işletmelere ve iş hayatına girişiyle birlikte 

 
2. Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) nedir? 

Amacı hammadde ve malzeme ihtiyacının doğru planlaması ve zamanında sipariş edilerek üretim 

faaliyetlerinin aksamamasıdır MRP neyin, ne zaman ve ne kadar sipariş edilmesi gerektiği sorularını 

yönelterek firmanın ihtiyaç duyduğu üretim programının hazırlanmasına yardımcı olur. 

 
3. MRP nerede kim tarafından ilk olarak kullanılmıştır.? 

1975 yılında Joseph Orlicky tarafından bilgisayarla desteklenen MRP, ilk olarak ABD’de kullanılmıştır. 

 
4. MRP metodolojisi hangi temel sorulara cevap aramaktadır? 

• Neye ihtiyaç duyuluyor? 

• Ne kadara ihtiyaç duyuluyor? 

• Ne zaman ihtiyaç duyuluyor? 

• Sipariş ne zaman verilmeli? 
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5. MRP’nin ana girdileri nelerdir? 
*“müşteri siparişleri” 

*“tahminler”dir. 

 
6. MRP aşamaları nelerdir? 

*Tahminler ve müşteri siparişlerinden elde edilen verilerle “Ana Üretim Planı” oluşturulur. 

* stok bilgilerine ve ürün yapısı bilgilerine bakılır. 

* Ürün ağacı her son ürünü üretmek için gerekli olan tüm malzeme, parça veya montaj parçaları ile 

ilgili bilgileri içerir. 

*Stok bilgileri, her ürün için eldeki mevcut bulunan ve önceden sipariş edilmiş miktar durumunu 

içerir. 

7. MRP’nin Kısıtları nelerdir? 

*işletmenin, hangi malzemeye nerede, ne kadar ve ne zaman ihtiyaç duyulacağını göstermekte, ancak 

işletmenin iş gücü ve finans gibi kısıtlarını dikkate almamaktadır. 

*sistemin varsayımlara dayanıyor olmasıdır. 

*planlanan temin zamanlarının çok uzun olması ile ilgilidir. 

 
8. Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II) niçin üretilmiştir? 

MRP sistemlerinin kısıtlarından dolayı, üretim için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları planlayacak MRP II 

sistemi geliştirilmiştir. MRP II, işletmelerin makine, malzeme, para ve iş gücü gibi kaynaklarının 

koordineli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. 

 
9. MRP II sistemleri neleri içerir? 

Satış, üretim, tasarım, kalite kontrol, muhasebe, finans, insan kaynakları gibi tüm işletme işlevlerini 

bütünleşik bir yapı içinde bir araya getiren iş sistemleridir. 

 
10. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) nin tanımı nasıldır? 

ERP sistemi, işletmeye süreç temelli bir bakış açısı ile yaklaşan, işletme hedeflerini gözeterek, tüm 

fonksiyonları sıkı bir şekilde entegre eden, bilgi ve veri ihtiyaçlarına cevap verme amacını taşıyan çok 

sayıda alt sistemi bünyesinde bulunduran bir yazılım çözümüdür. ERP, işletmenin tüm 

fonksiyonlarının üzerinde birleştiği bir yazılım platformu olarak da değerlendirilebilir. 

ERP, kendisinden önce kullanılan MRP ve MRP II programlarına ek olarak satış ve pazarlama, lojistik, 

envanter yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi diğer alanları entegre eder. 

SAP, Oracle,Microsoft Axapta,People Soft ve Baan’da yaygın olarak kullanılan ERP programlarıdır. 

 
11. ERP’nin Avantajları nelerdir? 

• Üst yönetim desteği 

• Teknik altyapının yeterliliği 

• İş süreçlerinin detaylı analizi 

• Çalışanların yeni sistemi benimsemesi 

• Yeni sistemin çalışan ihtiyaçlarını karşılaması 

• ERP uygulamalarının topyekûn değişim gerektirmesi. 

İleri bir bilişim sistemi olarak değerlendirilebilecek olan ERP’nin en büyük avantajı,işletme içerisinde 

veri görünebilirliğini ve entegrasyonu sağlayarak hızlı ve doğru karar vermeye destek olmak ve bu 

süreci hızlandırmaktır. 

 
12. Tedarik Zinciri Profesyonelleri Konseyinin tanımına göre tedarik zinciri yönetimi hangi konuları 

içerir? 

*satın alma, 

*dönüştürme 

*tüm lojistik faaliyetlerdeki planlama ve yönetimi içerir 
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13. ERPnin dezavantajları nelerdir? 
*ERP, oldukça karmaşık ve pahalı bir sistemdir. 

*Bu sistemin başarılı olabilmesi için, öncelikle üst yönetimin desteğini alması şarttır. 

*Bu sistemleri kurmak ve uygulamak bir uzmanlık gerektirir. 

*En büyük dezavantaj yüksek fiyatlardır. 

*Sabit bir ERP paketinin olmaması ve her işletme için farklı bir ERP programının hazırlanması 

gerekliliğidir. 

 
14. Tedarik zinciri tanımı nasıldır? 

Tedarikçinin tedarikçisinden itibaren başlayarak müşterinin müşterisini ve en nihayetinde son 

kullanıcıyı da kapsayan bir sistem olup ürün, hizmet, bilgi ve finansal kaynaklar bu sistem boyunca 

hareket etmektedir bilgi akışı ise çift yönlüdür. 

 
15. Tedarik zincirlerinin kurulmasındaki en önemli amaç nedir? 

Zincir üyeleri arasında etkin bir entegrasyon ve koordinasyon kurarak rekabet avantajı elde etmektir. 

 
16. Tedarik Zinciri Yönetiminde Entegrasyon deyince hangi konular akla gelmektedir? 

*Bilgi 

*Para 

*Ürün akışı 

 
17. Tedarik zincirinin entegrasyonunda üç temel yöntem bulunmaktadır Bunlar nelerdir? 

*dikey entegrasyondur. (bir organizasyon tedarik zincirindeki katılımcılardan birçoğuna sahip olur.) 

*resmî anlaşmalardır.(bütünleşik bir şekilde çalışmaları ve ortak kararlar almaları sağlanabilir 

franchising) 

*Franchiser (yani ana firma) franchisee’nin (yani ana firmanın resmî anlaşma ile satış veya dağıtım izni 

verdiği işletme) hangi ürünleri satın alacağı, bu ürünlerin satın alınabileceği aracıları (tedarikçiler) ve 

ürünün franchisee’ye dağıtılması konuları üzerinde belirleyici olmaktadır 

 
18. Tedarik zinciri koordinasyonunu sağlamanın yöntemleri nelerdir? 

*İleri Düzey Planlama Sistemleri’dir Bu sistemler, zincir üyeleri arasında bilginin daha etkin bir şekilde 

akmasını sağlayacak ve tedarik zinciri süreçlerini planlayacak yazılım sistemleri olup tedarik zincirinin 

koordineli bir şekilde hareket etmesine imkân sağlar 

*Hammadde tedarikçileri, üreticiler, dağıtıcılar, üçüncü parti lojistik sağlayıcılar ve perakendeciler gibi 

bağımsız firmalar arasındaki koordinasyon, bu bağımsız firmaların hızla değişen pazar şartlarını 

karşılayacak lojistik süreçler geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları esnekliğin sağlanması için kilit bir 

roldedir. 

 
19. Tedarik zinciri yönetimi sistemi tanım nasıldır? 

Bir işletmenin tedarik ağındaki stratejileri, operasyonları, yönetsel analizleri ve karar verme 

fonksiyonlarını destekleyecek bilgi ve bilgi işleme becerisi sağlamak amacıyla geliştirilen ve tasarlanan 

sistemlerdir 

 
20. Tedarik zinciri bilişim sistemleri nasıl gruplandırılmıştır? 

*“tedarik zinciri planlama sistemleri 

* tedarik zinciri uygulama sistemleri” olmak üzere iki grupta incelenebilir 

Planlama sistemleri; *talep tahmini, 

*üretim planlama, 

*stok düzeylerinin belirlenmesi, 

*bitmiş ürünlerin nerelerde depolanacağı ve 

*hangi taşıma yöntemleriyle taşınacağı gibi konulardayöneticilere yardımcı olur. 
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Uygulama sistemleri *dağıtım, 
*depolama, 

*sevkiyat, 

*materyal ve 

*para akışı süreçlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasında destek olmaktadır. 

 
21. Uygulama sistemlerine örnek veriniz 

Depo Yönetim Sistemleri ve Taşımacılık Yönetim Sistemleri verilebilir. 

* Depo Yönetim Sistemleri (WMS), bir depo içerisindeki günlük operasyonları destekleyen ve depo 

yerinin en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olan envanter seviyesinin izlenmesi ve stok 

yerleşimi gibi görevlerin merkezi bir sistemden kontrol edilmesine imkân veren sistemlerdir. 

*Taşımacılık Yönetim Sistemleri (TMS) ise, taşımacılık operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülmesi 

ve kontrol altında tutulması için kullanılan ve güzergâh planlama, optimizasyon,yükün denetlenmesi, 

ödeme işlemleri, araçların veya römorkların izlenmesi ve gerçek zamanlı araç takibi gibi imkânlar 

sunan sistemlerdir. 

 
22. Tedarik Zinciri Yönetimi Bilişim Teknolojileri başlıca otomatik tanımlama sistemleri nelerdir? 

EDI ve GPS’tir. 

 
23. Otomatik tanımlama sistemleri ne demektir? 

Tedarik zinciri içerisinde materyal, bilgi ve para akışını hızlandırmak için geliştirilen,teknolojik 

sistemler grubuna verilen ortak addır. 

 
24. Otomatik tanımlama sistemlerinin amacı nedir? 

Materyal, bilgi ve finans mübadelelerinin yapıldığı noktalarda, insan faktörünün elimine edilerek 

otomatik sistemler tarafından daha hızlı, güvenli ve hatasız bir şekilde yapılmasını sağlamaktır 

 
25. Otomatik tanımlama sistemlerinde en yaygın olarak kullanılan sistemler nelerdir? 

Bunların içerisinde en yaygın ve popüler olanları Barkod ve RFID’dir. Barkod ve RFID dışında manyetik 

şerit, akıllı kartlar, optik karakter tanımlama (OCR) ve biyometrik ve sesli tanımlama sistemleri gibi 

otomatik tanımlama sistemleri de bulunmaktadır 

 
26. Barkod nedir? 

Birbirine paralel şekilde ve dikey olarak sıralanmış farklı genişlikteki bir dizi çubuk ve bu çubuklar 

arasında yer alan boşluklara farklı özelliklerin tayin edilmesiyle, üzerine yapıştırıldığı ürün hakkında 

çeşitli bilgiler içermesi ve gerektiği zaman ilgili teknoloji vasıtasıyla bu bilgilerin öğrenilmesini 

amaçlayan teknolojiye verilen addır. Günümüzde iki boyutlu (veya kare) barkodlar geliştirilmiştir. 

Özellikle de ilaç sektöründe yaygın bir şekilde iki boyutlu barkodlar kullanılmaktadır. 

 
27. Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri (RFID) nasıldır? 

RFID sistemi, etiket, okuyucu ve yazılım bileşenlerinden meydana gelir. RFID teknolojisi, tedarik zinciri 

üyeleri arasında daha hızlı ve daha sağlıklı bilgi ve materyal akışına imkân verir. 

 
28. Elektronik Veri Değişimi (EDI) nedir? 

EDI, kurumlar arasında bilgisayar ortamında kâğıtsız veri değişimine imkân veren ve veri değişimi 

sürecinde insan katkısını en aza indiren teknolojidir 

 
29. Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) nedir? 

Uzay boşluğuna yerleştirilmiş uydular vasıtasıyla yeryüzündeki cisimlerin konumunu belirlemeye 

yardımcı olan uydu tabanlı navigasyon sistemidir 
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Yeryüzündeki bir cismin konumu, bu uydulardan en az 3 tanesinden gelen sinyallerin birleştirilmesi ile 

elde edilir 

 
30. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) tanımı nasıldır? 

Müşteri İlişkileri Yönetimi, potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve gerçek müşteri hâline getirilmesi, 

gerçek müşterilerin de memnuniyetinde rol oynayacak ihtiyaçların, talep ve beklentilerinin 

belirlenerek, bunlarla ilgili firmanın gerekli uygulamaları yapmasını ve temelde müşterinin 

memnuniyetini hedefleyen bir felsefedir. 

 
31. Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi tanımı nasıldır? 

Firma için en uygun olan müşteri kitlesinin belirlenmesi, tanımlanması, hedeflenmesi, harekete 

geçirilerek gerçek müşteri hâline getirilmesi ve memnuniyetinin sağlanarak elde tutulmasını 

hedefleyen ve bunlara yönelik çeşitli uygulamaları entegre eden bir sistemdir. 

 
32. Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistem MİY sisteminin amacı nedir? 

Firmanın rekabet gücünü artırmak amacıyla müşteri memnuniyet düzeyini yükselterek müşteri 

bağımlılığını veya sadakatini artırmak ve böylece maliyetleri azaltmak ve nihayetinde firma karlılığını 

artırmaktadır 

 
33. Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemlerinin Ortaya Çıkma Nedenleri nelerdir? 

• Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması. 

• Pazar payının değil müşteri payının önemli hâle gelmesi. 

• Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramlarının önem kazanması. 

• Var olan müşterinin değerinin anlaşılması ve bu müşteriyi elde tutma çabalarına gerek duyulması. 

• Birebir pazarlamanın önem kazanmasıyla beraber her müşteriye özel ihtiyaçlarına göre davranma 

stratejilerinin gerekliliği. 

• Yoğun rekabet ortamı. 

• İletişim teknolojileri (web, e-mail...) ve veri tabanı yönetim sistemlerinde yaşanan gelişmeler. 

 
34. Müşteri İlişkileri Yönetiminin Bileşenleri nelerdir? 

*Yeni müşteri edinmek, 

*var olan müşteriyi tutmak, 

*müşteri sadakatini kazanmak 

*kârlılığını artırmak için anlamlı iletişimler yoluyla işletme çapında müşteri davranışlarını anlama ve 

etkileme yaklaşımıdır. 

 
35. Başarılı bir MİY için gerekli olan 3 etmen nedir? 

 
1- İnsan: Firmada çalışan herkesin müşteri odaklı ve müşterinin önemini kavramış olması 

gerekmektedir 

2- Süreçler: Firmadaki süreçler MİY’i destekleyecek ve müşterinin ihtiyaçlarına daha iyi karşılık 

verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

3- Teknoloji: Firma MİY ile kişilerin ihtiyaç duyacağı veri ve bilgileri bir araya getirecek, kullanımı kolay 

olan teknolojiye sahip ve sistemleri kurmuş olmalıdır. 

 

 
36. Veri ve bilgi üretiminin ve paylaşımının yapılabilmesi için sırasıyla hangi sistemler kullanılmıştır? 

MRP-MRPll- ERP- TZY-MİY sistemleri firmalar tarafından geliştirilmiş ve kullanılmaktadır. 
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37. Müşteri İlişkileri Yönetiminin Evreleri nelerdir? 
Müşteri Seçimi: 

• Sınıflandırma 

• Kampanya modelleme 

• Marka Yönetimi 

• Yeni Ürünler 

Müşteriyi elde tutma: 

• Pazar liderliği 

• İhtiyaç analizi 

Müşteri kazanma: 

• Sipariş işleme 

• Talep analizi 

• Lojistik Yönetimi 

• Şikâyet Yönetimi 

Müşteriyi büyütme: 

• Analitik CRM 

• Çapraz Satış Kampanyaları 

Müşteri tabanının değerini artırmak için; 

• Kâr getirecek müşteri kazanmak 

• Kâr getirecek müşteriyi uzun süre elde tutmak 

• Kâr getirmeyen müşteriyi elden çıkarmak 

• Ek/fazladan ürün satışını artırmak 

• Diğer ürünleri çapraz satmak 

• Tavsiye yararlarını değerlendirmek 

• Müşteri hizmetlerinin harcamalarını düşürmek gerekmektedir 

 
38. Müşteri İlişkileri Yönetiminin Kritik Başarı Faktörleri nelerdir? 

. Çalışanların MİY sistemleri hakkında bilgilendirilmeleri ve bu sistemlere inanmaları 

. Firma genelinde MİY farkındalığının oluşması 

. Firmanın iş süreçlerini gözden geçirmesi ve MİY ile uyumlu hâle getirmesi 

. Müşteri hakkında hangi bilgilerin faydalı olacağının tespit edilmesi, bu bilgilerin nasıl işleneceği ve 

hangi amaçlarla kullanılacağı 

. MİY için firmanın büyüklüğü ve beklentileri doğrultusunda doğru teknolojinin seçimi . 

 
DEĞERLENDİRME SORULARI 

 
1. Ortaya çıkma öncelikleri göz önüne alındığında aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 

a) ERP, MRP, MRP II, TZY 

b) ERP, TZY, MRP, MRP II 

(c) MRP, MRP II, ERP, TZY 

d) MRP, MRP II, ERP, TZY 

e) TZY, MRP, MRP II, ERP 

Cevap C 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi MRP metodolojisinin sorularından biri olamaz? 

a) Neye ihtiyaç duyuluyor? 

(b) Niçin ihtiyaç duyuluyor? 

c) Ne kadara ihtiyaç duyuluyor? 

d) Ne zaman ihtiyaç duyuluyor? 

e) Sipariş ne zaman verilmeli? 

Cevap B 
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3. Aşağıdakilerden hangisi MRP’nin kısıtlarından biri değildir? 
a) İş gücü kapasitesini dikkate almaması 

b) Tahminlere ve varsayımlara dayanıyor olması 

c) Temin zamanlarının şişirilmiş olması 

(d) Malzeme kapasitesini dikkate almaması 

e) Finans kapasitesini dikkate almaması 

Cevap D 

 
4. Aşağıda MRP II ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Malzeme ihtiyaçları planlaması anlamına gelir. 

b) Üretim kaynakları planlaması anlamına gelir. 

c) MRP’den daha kapsamlıdır. 

d) MRP’yi bir modül olarak içerisinde barındırır. 

e) İş gücü ve finans kapasitelerini dikkate alır. 

Cevap A 

 
5. “… .......... , tedarikçinin tedarikçisinden itibaren başlayarak müşterinin müşterisini ve en 

nihayetinde son kullanıcıyı da kapsayan bir sistem olup ürün, hizmet, bilgi ve finansal 

kaynaklar bu sistem boyunca hareket etmektedir” 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

a) Süreç yönetimi 

b) Üretim kaynakları planlaması 

(c) Tedarik zinciri yönetimi 

d) Kurumsal kaynak planlaması 

e) Malzeme ihtiyaç planlaması 

Cevap C 

6. “… ......... ; ortak bir amaca hizmet eden farklı birimlerin, bilgi teknolojilerinden faydalanarak sıkı bir 

iletişim içerisinde olmalarıdır.” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

a) Entegrasyon 

(b) Koordinasyon 

c) Süreç yönetimi 

d) Tedarik zinciri yönetimi 

e) Bilişim sistemleri 

Cevap B 

7. Karşılıklı bağımlılıkları bulunan tedarik zinciri aktörlerinin birbirleri ile bütünleştirilmesine ne ad 

verilir? 

a) Ortaklık 

b) Süreç yönetimi 

c) Koordinasyon 

(d) Entegrasyon 

e) Stratejik ortaklık 

Cevap D 

8. Aşağıdakilerden hangisi MİY’in gelişmesinde etkili olan nedenlerden biri değildir? 

a) Rekabetin giderek artması 

b) Kitlesel pazarlama faaliyetinin giderek pahalı bir müşteri kazanma yolu olması 

c) Pazar payından ziyade müşteri payının önemli hâle gelmesi 

(d) Daha fazla pazara girme 

e) Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin ekonomik faydalarının açık şekilde kendini göstermesi 

Cevap D 
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9. Aşağıdakilerden hangisi MİY’in amaçları arasında yer almaz? 
a) Müşteri tatmini ile kârların artışını sağlamak 

b) Maliyetleri azaltmak 

(c) En yeni teknolojik alt yapıya sahip olmak 

d) Ürün yönetiminden müşteri yönetimine yönelmek 

e) Çapraz satış yoluyla müşteriden elde edilen kârları artırmak 

Cevap C 

 
10.Aşağıdakilerden hangisi MİY’in özelliklerinden biri değildir? 

(a) Pazarlama bölümünün sorumluluğunda yürütülen faaliyetlerdir. 

b) MİY sürekliliği olan bir süreçtir. 

c) Esnektir, değişen durumlara uyum sağlar. 

d) Çalışanların gelişimi için yapılan yenilikleri destekler. 

e) MİY teknoloji ve yazılımlardan daha fazlasıdır. 

Cevap A 

 
ÇIKMIŞ SORULAR 

 
1. I. Potansiyel müşterilerin profillerini çıkartmak 

II. Müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek 

III. Müşteri ile firma arasında doğrudan iletişim kurmak 

Yukarıda verilen amaçlar hangisine aiffir? 

A) Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemleri 

B) Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemleri 

C) Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri 

D) Coğrafi Bilgi Sistemleri 

E) Yapay Zekâ Sistemleri 

Cevap A 

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Ünite 11 

1. Yapay Zekâ Araştırmalarının Hedefleri nelerdir? 

Yapay zekâ araştırmalarının iki temel hedefini, “insanlar tarafından yapılan karmaşık ve emek yoğun 

bazı işlerin bilgisayar sistemleri tarafından gerçekleştirilmesini sağlayarak insanların hayat standardını 

yükseltmek” ve “insanların makinelerle iletişimini kolaylaştırmak” şeklinde ifade edebiliriz. 

 
2. Son zamanlarda yapay zekâ bilgisayar biliminin en popüler alanı hâline gelmiştir. Bu hızlı değişimin 

temel sebepleri (kronolojik olarak) nelerdir? 

. Yapay zekâ yazılımlarının ilk gerçek ticari uygulaması olan uzman sistemlerin ortaya çıkması 

. Japonların Yeni Kuşak Bilgisayar Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde yapay zekâ konusunda yaptıkları 

önemli gelişmeler 

. Yapay zekâ uygulamalarının gerektirdiği yüksek hız ve çok miktarda bilgi saklama özelliklerini 

sağlayan gelişmiş bilgisayarların yaygınlaşması 

. Yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritma gibi yapay zekâ tekniklerinin mevcut 

uygulamalara entegrasyonu 

. Bilişim teknolojilerinin tüm alanlarındaki çalışmaların artık yapay zekâyı gerektirecek düzeye gelmesi. 

 
3. Yapay Zekânın doğuşu ne zamandır? 

Yapay zekâ olarak nitelendirilebilecek çalışmaların doğuşu Alan Mathison Turing’in (1912 

1954)program saklayan bilgisayarı keşfine dayandırılabilir. 
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Turing’in yapay zekâ araştırmalarına diğer bir katkısı da Turing Testi olarak bilinen deneydir. Turing’in 
yaptığı taklit oyunu isimli deneyle ilgili makalesi mekanik zekâ konusunda, 

özellikle dijital modern bilgisayarlar açısından, yayınlanan ilk çalışmalardan biridir 

 
4. Yapay zekâ üzerine düzenlenmiş ilk konferans kim tarafından hangi isimle düzenlenmiştir? 

1956’da Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden genç bir matematik profesörü olan John McCharty ve 

yine aynı kuruluştan Marvin Minsky’nin düzenlediği “Dartmouth Konferansı 

 
5. Yapay zekâ kavramının doğuşu hangi yılları kapsar? 

1960’lı yıllar doğuşu olmuşsa da yaygınlaştığı yıllar 70’li yıllar olmuştur. Bunun başlıca iki nedeni vardı: 

 
6. İlk ticari yapay zekâ uygulaması nedir? 

Uzman sistem MYCIN, 1976 yılında Stanford Üniversitesinde geliştirildi. 

 
7. Zeki (intelligence) yazılımların klasik yazılımlardan en önemli farkı nedir? 

*karşılaştıkları problemlerin çözümünde insan beyninin kullandığı yöntemleri uygulamasıdır. 

*beklenilmeyen bir durumla karşılaşıldığında bu duruma uyum göstermesidir. 

 
8. Klasik yazılımların problem çözümü ve bilgi işleme adımları nasıldır? 

• Verilerin dosyalarda metin, şekil, nesne vb. hâlinde saklanması 

• Saklanan verilere erişilmesi 

• Veriler üzerinde matematiksel işlemler, kıyaslamalar, formüle dayanan çözümler yapılması 

• Verilerin bir şekilden başka bir şekle transferi, sıralanması ve yeniden düzenlenmesi 

• Ekleme, silme ve değişiklik yaparak verilerin işlenmesi 

• Değişik alternatifler arasından uygun sonucun seçilmesi 

• Beklenilmeyen durumlarla karşılaşılırsa gerekli tepkinin gösterilmesi (Örneğin bir disk arızası 

durumunda hata mesajı verilmesi) 

• Yazıcı, modem vs. gibi çevre aygıtlarının kontrol edilmesi 

 
9. Bilgi tabanı oluşturulduktan sonra bilgi tabanındaki bilgileri kullanarak problemlere çözüm arayan, 

sorulara cevap veren bir programa ihtiyaç vardır. Bu programın adı nedir? 

Çıkarım motoru (inference engine)” adı verilir. 

 
10. Yapay Zekânın Uygulama Alanları nelerdir? 

Uzman Sistemler (Expert Systems).Yapay zekânın en eski alanlarından biri olan 

uzman sistemler, aynı zamanda laboratuvar ortamından gerçek hayata uyarlanan ilk yapay zekâ 

tekniğidir. 

 
11. Bir uzman sistem genel olarak hangi bileşenlerden oluşur? 

Çıkarım Motoru (Inference Engine) 

Kullanıcı Arayüzü (User Interface) 

Veri Tabanı (Database) 

Bilgi Giriş Alt Sistemi (Knowledge Input Sub System) 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıdakilerden hangisi yapay zekânın hedeflerinden biri değildir? 

a) İnsanlar tarafından yapılan karmaşık ve emek yoğun işlerin bilgisayar sistemleri tarafından 

gerçekleştirilmesini sağlamak 

b) İnsanların hayat standardını yükseltmek 

c) İnsanların makinelerle iletişimini kolaylaştırmak 

d) Zekâ gerektiren davranışların otomasyonunu sağlamaya çalışmak 

(e) Rutin hesaplama işlemlerinin hızlı gerçekleşmesini sağlamak. 
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Cevap E 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ çalışmalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamamıştır? 

(a) İnternetin keşfiyle sonuçlanan çalışmalar 

b) Yapay zekâ yazılımlarının ilk gerçek ticari uygulaması olan uzman sistemlerin ortaya çıkması 

c) Japonların Yeni Kuşak Bilgisayar Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde yapay zekâ konusunda yaptıkları 

önemli gelişmeler 

d) Yapay zekâ uygulamalarının gerektirdiği yüksek hız ve çok miktarda bilgi saklama özelliklerini 

sağlayan gelişmiş bilgisayarların yaygınlaşması 

e) Yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritma gibi yapay zekâ tekniklerinin mevcut 

uygulamalara entegrasyonu 

Cevap A 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ olarak nitelendirilebilecek çalışmaların başlangıcı olarak kabul 

edilebilir? 

a) Bilgisayarların ticari hayatta kullanılmaya başlanması 

b) Yüksek seviyeli programlama dillerinin piyasaya sürülmesi 

c) Elektronik tablolama ve kelime işlem yazılımlarının yaygınlaşması 

(d) Alan Turing’in program saklayan bilgisayarı keşfetmesi 

e) ARPANET’in kurulması 

Cevap D 

4. İlk ticari yapay zekâ uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Robotik 

b) Bulanık Mantık 

(c) Uzman Sistemler 

d) Yapay Sinir Ağları 

e) Genetik Algoritmalar 

Cevap C 

 
5. 1960 yılında ilk üretilen yapay zekâ dili aşağıdakilerden hangisidir? 

a) ALGOL 

b) ADA 

(c) LISP 

d) PROLOG 

e) BASIC 

Cevap C 

6. Japonların geliştirdikleri 5. Kuşak Bilgisayar Projesi hangi yapa zekâ diline dayanmaktadır? 

(a) PROLOG 

b) LISP 

c) PASCAL 

d) C++ 

e) COBOL 

Cevap A 

7. Aşağıdakilerden hangisi zeki yazılımların klasik yazılımlardan farkı olarak ifade edilebilir? 

a) Hızlı çalışmaları 

b) Sayısal problemleri başarıyla çözmeleri 

(c) Problem çözümünde insan beyninin kullandığı yöntemleri kullanmaları 

d) Çok miktarda veri saklayabilmeleri 

e) Nesne tabanlı veri tabanına sahip olmaları 

Cevap C 
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8. Uzman sistemlerin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Veri Tabanlı sistemler 

b) Sayı Tabanlı sistemler 

c) Hesaplama sistemleri 

(d) Bilgi Tabanlı sistemler 

e) Algılama sistemleri 

Cevap D 

9. Aşağıdakilerden hangisi “Uzman sistemlerin bileşenlerinden biri değildir? 

a) Bilgi tabanı 

b) Çıkarım motoru 

c) Kullanıcı arayüzü 

d) Veri tabanı 

(e) Hata ayıklama alt sistemi 

Cevap E 

10. Uzman sistemlerin hızla yaygınlaşması ve ticarileşmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

(a) Yüksek maliyetli donanıma ihtiyaç duymamaları 

b) Algoritmik yapılarının basit olması 

c) Uzman sistem geliştirmek için çok sayıda yeterli programcının olması 

d) Uzman sistemlerin geliştirilmesi için uluslararası iş birliğinin sağlanması 

e) Firmaların uzman sistem yazılımlarına fazlasıyla ihtiyaç duymaları 

Cevap A 

 
I. Tarama ve model uyumu tekniğini kullanır. 

II. İnsan fonksiyonlarını taklit ederek çözüm araştirır. 

III. Yetersiz veri durumunda hata mesajı verir. 

Yapay zekâ ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

 
ÇIKMIŞ SORULAR 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ ile ilgili yöntemlerden biri değildir? 

A) Bulanık Mantik 

B) Coğrafi Veri Analizi alar 

C) Genetik Algoritmala 

D) Karınca Koloni Optimizasyonu 

E) Yapay Sinir Ağları 

Cevap B 

2. I. Tarama ve model uyumu tekniğini kullanır. 

II. İnsan fonksiyonlarını taklit ederek çözüm araştirır. 

III. Yetersiz veri durumunda hata mesajı verir. 

Yapay zekâ ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

Cevap C 
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YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Ünite 12 
1. Yapay Zekânın uzman sistemler haricinde uygulama alanları nelerdir? 

*doğal dil işleme, 

*konuşma tanıma, 

*görüntü işleme, 

*robotik, makine öğrenmesi, 

*yapay sinir ağları, 

*bilgisayar oyunları 

*bulanık mantık gibi değişik uygulama alan ve yöntemleri de bulunmaktadır. 

 
2. Görüntü İşleme (Vision And Pattern Matching) uygulama alanları nelerdir? 

Plaka tanıma, yüz tanıma, uydu veya diğer fotoğrafları analiz ederek coğrafi yer şekillerini tanıma, 

üretim sektöründe kalite kontrol görüntü işlemenin başarıyla kullanıldığı alanlardan bir kısımıdır. 

3.Doğal dil işleme teknikleri yaygın olarak üç alanda kullanılmaktadır.Bunlar nelerdir? 

. Başta veri tabanı yönetim programları ve genel amaçlı problem çözme yazılımları olmak üzere çeşitli 

yazılımlara, problemleri doğal dil (yani konuşma dili) ile aktarmak, yani bilgisayar ve insan arasındaki 

iletişimi doğal dil ile sağlamak. 

. Diller arasında tercüme yapmak. Bu konuda ülkemizdeki ilk çalışmalardan biri, Samtek I.T.C 

firmasının 1994 yılında piyasaya çıkardığı Çevirmen adlı yazılımdır. C++ ile geliştirilen yazılım, 

İngilizceden Türkçeye % 80 oranında başarılı tercüme yapabilmekteydi 

. Doğal dillerin fonksiyon ve yapılarının daha iyi anlaşılması. 

 
4. Robot çeşitleri nelerdir? 

.Birincisi genelde sabit bir platformda durarak düzenli bir şekilde veya elektronik olarak kontrol 

edilerek parçaları birleştirme, metal kesme, kaldırma, taşıma vs. işleri yapan robotlardır. 

. İkinci grup ise yapay zekânın konusu olan zeki robotlar, yani karşılaştığı yeni durumlara uyum 

gösteren (yani öğrenen), önüne çıkan engelleri aşan, tehlikeyi sezip tedbir alan 

robotlardır. Robotik biliminin konusu işte bu akıllı robotlardır. 

 
5. Robot kelimesini ilk olarak ortaya koyan kimdir? 

Çek oyun yazarı Karel Capek, 1921′de yazdığı Rossum’un Evrensel Robotları adlı tiyatro oyununda 

kullandı. 

 
6. Bir biyolojik sinir ağının temel ögeleri nelerdir? 

 
SOMA: Sinir hücresinin gövdesi. 

AKSON: Çıkış darbelerinin üretildiği elektriksel olarak aktif gövde uzantısı. 

DENDRIT: Diğer hücrelerden gelen işaretleri toplayan elektriksel olarak pasif hücre kolları. 

SINAPS: İki farklı hücrenin dendritlerinin bağlantı noktası. 

MIYELIN TABAKA: İşaretlerin yayılma hızını artırmaya yarayan yalıtım maddesi. 

RAVENIER DÜĞÜMÜ: Miyelin tabaka ile kaplı AKSON üzerinde her birkaç mm’de bir yer alan ve 

işaretleri periyodik olarak yeniden üretmeye yarayan boğum. 

 
7. Yapay sinir ağlarının yetenekleri nelerdir? 

• Doğrusal olmayan eşleme yapabilme 

• Paralel bilgi işleme 

• Gürültülü (saf olmayan) verilere karşı duyarlı olma 

• Eğitim verilerinden öğrenebilme ve genelleştirebilme 

• Veri güvenliği 
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8. Yapay sinir ağlarının diğer bazı yaygın kullanım alanları nelerdir? 
• Konuşma tanıma 

• Finansal Planlama 

• Radarlar 

• Kimyasal işlemlerin optimizasyonu 

• Kaynak belirleme ve maden arama 

• Kromozom anomalilerinin tesbiti 

• Kanserli hücrelerin teşhisi 

• Trafik mühendisliği 

9. Yapay zekânın ilk uygulama alanlarından olan bilgisayar oyunları nelerdir? 

Bilgisayar oyunları, “Tanımlı Alan Taraması”tekniğiyle çözümlenen dama, satranç, sekizli bulmaca gibi 

tahta (board) üzerinde oynanan oyunlarla biri olmuştur. 

 
10. Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) nedir? 

Herhangi bir önermenin 0 ve 1 değil, bu iki sayı arasında sonsuz değer alabildiği mantığa “bulanık 

mantık” diyoruz. Daha formal bir tanımla bulanık mantık, muğlak ve niteliksel (kalitatif) bilgiyi 

modelleyebilen ve bulanık kümelerdeki ayırt edici karakteristiklerdeki belirsizliği 

analiz edebilen bir teoridir. 

11. Bulanık mantık ilk olarak ne zaman kim tarafından kullanılmıştır? 

1965 yılında Azerbeycan asıllı Lütfi Rahimoğlu Askerzade tarafından gündeme getirilmiştir. 

Bilinen ilk ticari uygulamalardan biri, 1988 yılında Japonya'da Hitachi firmasının Sendai'deki metro için 

gerçekleştirdiği bulanık mantık temelli sistemdir. 

 
12. Genetik algoritmaların en uygun olduğu problemler nelerdir? 

Geleneksel yöntemlerle çözümü mümkün olmayan ya da çözüm süresi problemin büyüklüğü ile üstel 

orantılı artan problemlerdir. sürekli veri içeren gezgin satıcı, karesel atama, yerleşim, atölye 

çizelgeleme, ders/sınav programı hazırlanması gibi 

problemlere de başarıyla uygulanmıştır. 

13. Genetik Algoritma Terimleri ve Operatörleri 

Gen: Kendi başına anlamlı genetik bilgi taşıyan en küçük genetik yapıya verilen addır. 

Kromozom: Genlerin bir araya gelmesinden oluşan ve problemin çözümü için gerekli tüm bilgiyi 

üzerinde taşıyan genetik yapıdır. 

Kromozomların gerçel (reel) sayı veya karakter 

olduğu kodlama tipine değer kodlama, her kromozomun numaralar dizisi olduğu kodlama ise 

permutasyon kodlama ismi alır. 

Bunlardan daha farklı olarak ağaç kodlama bulunmaktadır. Ağaç kodlamada kromozom, nesneler ve 

nesneler arası işlemler içeren bir ağaç yapısından oluşur. 

İkili Kodlama: 

Kromozom A: 101110010110 

Kromozom B: 010110100000 

Permutasyon Kodlama: 

Kromozom A: 35127604 

Kromozom B: 01562347 

Popülasyon: Kromozomların oluşturduğu yapı 

Çaprazlama: İki kromozomun (çözümün) birbirleri arasında gen alışverişinde bulunup iki yeni 

kromozom oluşturmasıdır. 

Mutasyon: Bir kromozomun taşıdığı genetik bilgide bir sebebe bağlı olmaksızın değişiklik meydana 

gelmesi durumudur. 

Seçim: Bir popülasyonda yer alan kromozomlardan hangilerinin yeni oluşturulacak popülasyona 

aktarılacağının belirlenmesidir. 
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14. Karınca Koloni Optimizasyonu (Ant Colony Optimization) nedir? 
Karınca kolonilerinin en kısa yolu bulmak için gösterdikleri davranış, doğal bir optimizasyon işlemini 

tanımlar Bu geri besleme işlemi otokatalitik işlem olarak da kullanılır.Örneğin Youtube’da bir eğitim 

videosu aradığımızda, eğer hazırlayanlar hakkında bir fikrimiz yoksa, çıkan sonuçlar içerisinde en çok 

tıklananı öncelikle tercih ederiz. 

15. KKO adımları nelerdir? 

1. Yapay karıncalar için yolları üret 

2. Yapay yolların uzunluğunu hesapla 

3. Parametreleri hesapla feromen izlerini başlat 

4. Yapay yollar üzerindeki feromon maddesi miktarını güncelle 

5. Bulunan en kısa yolu belirle 

6. Maksimum iterasyon veya yeterlilik kriteri sağlanıncaya kadar adımları tekrarla 

 
DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Doğal dil işleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a) Bilgisayarların daha hızlı sezgisel kararlar almasını sağlar. 

b) Yapay zekânın gerçek hayata uygulanan ilk tekniğidir. 

c) Programlama dili bilme mecburiyetini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları içermektedir. 

d) Algılamaya dayalı problemlerin çözümünde kullanılır. 

e) Örüntü tanıma ve sınıflama problemlerinin çözümünde kullanılır. 

Cevap C 

2. Aşağıdaki yapay zekâ tekniklerinden hangisi doğal dil işleme ile yakından ilgilidir? 

a) Yapay Sinir Ağları 

b) Bulanık mantık 

c) Genetik Algoritmalar 

d) Konuşma Tanıma 

e) Uzman Sistemler 

Cevap D 

3. Aşağıdakilerden hangisi görüntü tanıma tekniklerinin kullanıldığı alanlardan bir değildir? 

a) Üretim sektöründe kalite kontrol ve denetleme amacıyla 

b) Askerî ve gizli servislerde alansal fotoğraflar ve uydu fotoğraflarının analizi 

c) Yüz tanıma 

d) Plaka tanıma 

e) Karmaşık problemlere optimal çözüm üretme 

Cevap E 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi robotik biliminin alanlarından bir değildir? 

a) Öğrenen robotlar 

b) Kumanda kolu ya da joistik ile kontrol edilen robotlar 

c) Algılama ile karar veren robotlar 

d) Engelleri aşmak için sezgisel yöntemler kullanan robotlar 

e) Tehlike durumunda, tehlikeyi sezip tedbir alan robotlar 

Cevap B 

 
5. Makine öğrenmesi tekniğinin öncelikli uğraşı alanı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Bilgisayarlara daha önce çözdüğü problemlerden edindiği tecrübeleri saklama özelliği kazandırmaya 

çalışmak 

b) Karmaşık örüntüleri tanımaya çalışmak 

c) Çözüm alanı geniş problemlere en uygun çözümü bulmaya çalışmak 

d) Hızlı karar vermek için algoritmalar üretmek 

e) Diferansiyel denklem, türev, integral gibi matematiksel problemleri çözmek 
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Cevap A 
6. Yapay sinir ağları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Yapay sinir ağları, gürültülü ve yetersiz bilgi kaynağı içerisinden gerekli olanı algılama yeteneğine 

sahiptir. 

b) Yapay sinir ağları, model olarak insan beynindeki sinir hücrelerinin paralel yapısını taklit eder. 

c) Yapay sinir ağları, zayıf verilerle ilgili çözüm gerektiren konularda başarılıdır. 

d) Yapay sinir ağları, ulaştığı sonuçları başarıyla açıklayabilmektedir. 

e) Yapay sinir ağları, zayıf verilerle ilgili çözüm gerektiren konularda kullanılabilmektedir. 

Cevap D 

7. Bulanık mantık için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Bulanık mantık, diğer yapay zekâ teknikleriyle beraber kullanılamaz. 

b) Bulanık mantık, 0 ve 1’den oluşan klasik mantık yerine 0 ile 1 arasında sınırsız değer alabilen 

mantıksal değişkenler kullanır. 

c) Bulanık kümeler kesin sınırlara sahip değildir. 

d) Bulanık kümelerde her elemanın kümeye aidiyetini ifade eden bir üyelik fonksiyonu vardır. 

e) Bulanık mantık, muğlak ve niteliksel (kalitatif) bilgiyi modelleyebilir. 

Cevap A 

8. Genetik algoritmalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Genetik algoritmalar, biyolojik evrim teorisi kavramlarına dayanan rastlantısal optimizasyon 

algoritmalarıdır. 

b) Genetik algoritmalar son derece karmaşık bir fonksiyonun optimizasyonu gibi, bir problemin 

muhtemel çözümlerini gösteren kromozom popülasyonlarını manipüle eder. 

c) Genetik algoritmaların en uygun olduğu problemler, geleneksel yöntemlerle çözümü mümkün 

olmayan ya da çözüm süresi problemin büyüklüğü ile üstel orantılı artan problemlerdir. 

d) Çözüm bulmak için taranması gereken parametre uzayının çok büyük olduğu durumlarda, genetik 

algoritmalar kullanışlı değilir. 

e) Genetik algoritmalar kesin doğru sonucu garanti etmez. Kimi zaman kullanılan algoritma 

başarısızlıkla da sonuçlanabilir. 

Cevap D 

9. Aşağıdakilerden hangisi genetik algoritmalarda kullanılan tekniklerden biri değildir? 

a) Seçim 

b) Çaprazlama 

c) Mutasyon 

d) Üretim 

e) Bulanıklaştırma 

Cevap E 

10. Karınca Koloni Optimizasyonu (KKO) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a) KKO, karıncaların topluluk olarak değil, bireysel davranışlarını optimize eder. 

(b) KKO, karıncaların yiyecek kaynağına en kısa yoldan ulaşmak için kullandıkları teknikleri taklit eder. 

c) KKO, karıncaların görme yeteneklerinin keskinliğine dayanır. 

d) KKO tekniğinde kullanılan karınca sayısının artması daha iyi çözüme ulaşmayı zorlaştırır. 

e) KKO, optimizasyon problemlerinin çözümünde yetersizdir. 

Cevap B 

 
ÇIKMIŞ SORULAR 

1. Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ ile ilgili yöntemlerden biri değildir? 

A) Bulanık Mantik 

B) Coğrafi Veri Analizi alar 

C) Genetik Algoritmala 

D) Karınca Koloni Optimizasyonu 

E) Yapay Sinir Ağları 
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Cevap B 

 
I. Tarama ve model uyumu tekniğini kullanır. 

II. İnsan fonksiyonlarını taklit ederek çözüm araştirır. 

III. Yetersiz veri durumunda hata mesajı verir. 

2. Yapay zekâ ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

Cevap C 

 
I. Bulanık Mantik, diğer yapay zekâ teknikleriyle beraber kullanılabilir. 

II. Bulanık Mantik, 0 ve 1'den oluşan değerler alan değişkenler kullanır. 

III. Bulanık kümelerde her elemanın aidiyetini ifade eden bir üyelik fonksiyonu vardır. 

3. Bulanık mantik ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri vanlıstir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

Cevap B 

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Ünite 13 

1. Veri Analizi Tanımı Nasıldır?Veri analizi en basit tanımı ile verinin toplanması, düzenlenmesi, 

modellenmesi ve bilgiye erişimin denenmesidir. 

 
2. Veri madenciliği veya veri tabanlarında bilgi keşfi ne demektir? 

Veri dizilerinden geçerli, yeni, mümkünse faydalı ve anlaşılır örüntülerin ortaya çıkartılabilmesi için 

gerçekleştirilen apaçık olmayan bir süreçtir. 

 
3. Veri Madenciliği Süreci nelerden oluşmaktadır? 

Bu süreç beş adımdan meydana gelmektedir. 

.Seçim (Selection): Bu adımda önemli olduğu öngörülen veri seçilir veya oluşturulur. 

.Ön İşleme (Preprocessing): Veri madenciliği çalışmalarında iyi bir sonuç elde edilebilmesi başlangıçta 

hazırlanan verinin uygunluğuna ve kalitesine bağlıdır. 

.Dönüştürme (Transformation): Verinin farklı veri madenciliği yöntemleri için uygun formata 

dönüştürülmesi aşamasıdır. 

.Veri Madenciliği: Belirlenen amaçlara uygun mevcut veri madenciliği yöntemlerinin kullanılması 

aşamasıdır. 

.Yorumlama (Interpretation): Veri madenciliği aşamasında belirlenen örüntülerin yeterli bilgi içerip 

içermediği yorumlanır. 

 
4. Veri entegrasyonu tanımı nasıldır? 

Verinin bir çok kaynaktan toplanması, seçilmesi ve entegre edilerek tek bir kaynakta bir araya 

getirilmesi işlemidir. 
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5. CRISP-DM, veri madenciliği sürecini altı ana aşamaya ayırmaktadır.Bunlar nelerdir? 
.İşin Anlaşılması (Business Understanding): Başlangıç aşamasında işletmenin bakış açısına uygun 

olarak projenin amaç ve gereksinimlerinin anlaşılmasına 

odaklanılır. 

.Verinin Anlaşılması (Data Understanding): Bu aşama; veri kalitesine ilişkin problemleri 

tanımlayabilmek, veri hakkında ilk izlenimleri edinebilmek, ilginç alt dizileri belirleyebilmek veya 

veri dizilerinde gizli bulunan enformasyonun çıkartılması için hipotezlerin geliştirilmesi gibi çeşitli 

amaçları gerçekleştirecek faaliyetleri içerir. 

.Veri Hazırlama (Data Preparation): Veri hazırlama aşaması ham veriden başlayarak nihai veri dizisine 

erişinceye kadar gerekli tüm faaliyetleri kapsamaktadır. 

.Modelleme (Modeling): Bu aşamada çeşitli modelleme yöntemleri seçilir ve uygulanır. 

.Değerleme (Evaluation): Projenin bu aşamasında kurulan bu model veya modellerin ilgililerle 

paylaşılmasından önce, modelin en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmesi önem taşımaktadır 

. Kullanıcılarla Paylaşım (Deployment): Modelin oluşturulması ile proje sona ermez. Kazanılan bilginin 

son kullanıcının faydalanabileceği şekilde düzenlenmesi 

ve takdimi gerekmektedir. 

 
6. Veri temizleme tanımı nasıldır? 

Verideki parazitlerin ortadan kaldırılması, eksik verinin tamamlanması ve tutarsızlıkların düzeltilmesi 

işlemidir. 

 
7. Veri dönüştürme tanımı nasıldır? 

Normalleştirme (normalization), kesimlere ayırma / birleştirme gibi teknikler kullanılarak, verinin 

modelleme aşamasında kullanılacak veri analizi modelleri / yöntemleri için hazırlanmasıdır. 

 
8. Veri İndirgeme tanımı nasıldır? 

Öznitelik ve/veya nesne sayısının, örnekleme, faktör analizi, boyut indirgeme gibi çeşitli tekniklerle 

azaltılması ile veri hacminin küçültülmesi için gerçekleştirilen işlemlerdir. 

 
9. Günümüzde enformasyon teknolojisinin gelişmesi ve gereksinimlerin farklılaşması, çeşitli 

yaklaşımların geliştirilmesine neden olmuştur. Bu yaklaşımlar nelerdir? 

*veri konsolidasyonu , 

*veriyayınımı ve 

* veri federasyonu olmak üzere üç ana başlık altında incelemek mümkündür. 

 
10. Veri konsolidasyonu tanımı nasıldır? 

Farklı birçok kaynakta yer alan verinin, tek bir fiziki kaynakta entegrasyonu; veri yayınımı, farklı 

konumlardaki farklı veri kaynaklarından verinin kopyasının çıkartılması süreci; veri federasyonu ise 

farklı kaynaklarda bulunan verinin sanal olarak entegrasyonudur. 

Veri TemizlemeVeri dönüştürmede kullanılan yöntemler nelerdir? 

* veri normalleştirme / standardizasyonu, 

*z-skor normalleştirmesi, 

**0,1+ aralığında normalleştirme, 

*[-1,1+ aralığında normalleştirme, 

*10ntabanına göre logaritma, 

* aritmetik ortalamanın 1 olduğu normalleştirme 

*standart sapmanın 1 olduğu normalleştirme olmak üzere altı ana başlık altında toplamak 

mümkündür. 
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11. Genel olarak veri indirgeme başlığı altında toplanan bu yöntemler nelerdir? 
• Öz nitelik / Boyut sayısının azaltılması, 

• Nesne / Gözlem sayısının azaltılması, 

• Çeşitli sıkıştırma teknikleri ile veri hacminin azaltılması 

olmak üzere üç ana başlık altında incelemek mümkündür. 

 
12. Veri Madenciliği Modelleri nelerdir? 

• Sınıflandırma 

• Kümeleme 

• Örüntü madenciliği başlığı altında sık gerçekleşen örüntülerin,ardışık zamanlı örüntülerin ve 

birliktelik kurallarının analizi olmak üzere üç ana grupta toplanmaktadır. 

 
13. Çok değişkenli istatistik analiz yöntemi nedir? 

Lineer diskriminanz analizi .Lineer regresyon analizi en küçük kareler yöntemini kullanır 

 
14. İstatistik yöntemler içerisinde lineer ve lineer olmayan başlıca yöntemler nelerdir? 

.lineer regresyon analizi, 

.lojistik regresyon analizi, 

.diskriminanz analizi, 

.Bayes sınıflandırma yöntemleridir. 

Makine öğrenimi yöntemleri içerisinde ise, 

.karar ağaçları, 

. en yakın komşu yöntemi, 

.yapay sinir ağları, 

.destek vektör makineleri başlıca yöntemlerdir. 

Son dönemlerde fuzzy temelli sınıflandırma yöntemleri önemli bir araştırma alanıdır. 

 
15. Karar ağaçlarının çeşitli avantajlara nelerdir? 

• Karar ağacı modellerinin anlaşılması ve sonuçlarının yorumlanması son derece kolaydır. 

• Diğer yöntemler verinin normal dağılmamasına veya eksik değerlere karşı son derece hassasken, 

karar ağacı öğrenimi modellerinde kullanılan veri, fazla bir ön işleme gerek duyulmadan kullanılabilir. 

• Hem sürekli hem de kategorik değerleri bir arada veya ayrı ayrı kullanabilen çeşitli karar ağacı 

öğrenimi algoritmaları geliştirilmiştir. 

• Çeşitli istatistik testleri kullanılarak bir modelin güvenilirliği sınanabilir. 

• Ölçeklenebilir özelliği ile büyük veri dizilerinde de kabul edilebilir süreler içerisinde sonuçların elde 

edilmesi sağlanır. 

 
16. Öğrenme yöntemleri içerisinde en basit sınıflandırma yaklaşımlarından biri nedir? 

k-En Yakın Komşu Algoritması:makine 

 
17. İlk küme analizi yöntemi analizi eseri nedir? 

Robert Tryon küme analizinin öncülerinden olup, 1939 yılında yayımladığı Cluster Analysis isimli 

çalışması küme analizi yöntemini anlatan ilk eserdir. 

 
18. Küme analizi algoritmaları hangi alanlarda kullanılmaktadır? 

Antropoloji, telekomünikasyon, uzay araştırmaları, uzaktan algılama, biyoenformatik, tıp, kimya, 

sosyoloji ve jeoloji gibi alanlarda önemini giderek artırmaktadır. Özellikle makine öğrenimi 

kapsamında geliştirilen kümeleme algoritmaları, örüntü tanıma,konuşma tanıma, görüntü işleme, 

görüntü işlemede vektör niceleme olarak da bilinen veri sıkıştırmada kullanılan spesifik 

uygulamalarda, tıbbi görüntüleme, suç ve sosyal ağ analizlerinde rol oynamaktadır. 
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19. Örüntü Madenciliğinin en eski uygulaması nedir? 
Pazar sepeti analizi örüntü madenciliğinin en eski uygulamasıdır. Örüntü madenciliği, eş anlı veya 

ardışık zamanlı olarak gerçekleşen birlikteliklerin analizini yapar. 

 
20. Fayyad ve diğerleri tarafından ilk kez tanımlanan veri madenciliği süreci hangi yaklaşımlar ile 

standartize edilmeye çalışılmıştır.? 

CRISP-DM ve SEMMA 

 
21. Veri ön işleme , bu süreç içerisinde en önemli aşamadır. Kalitesiz veri, ne kadar iyi algoritmalar 

kullanılırsa kullanılsın, sonuçların geçersiz olmasına neden olacaktır. 

•Veri ön işleme hangi aşamalardan meydana gelmiştir? 

*veri entegrasyonu, 

*veri temizleme, 

*veri dönüştürme ve 

*veri indirgeme aşamalarından meydana gelir. 

 
22. Makine öğreniminde sınıflandırma nasıldır? 

*denetimli öğrenme; 

* kümeleme ise denetimsiz öğrenme olarak isimlendirilir. 

 
23. Karar ağaçlar yaklaşımları nelerdir? 

k-en yakın komşu algoritması, yapay sinir ağları en önemli denetimli öğrenimi yaklaşımlarıdır. 

 
DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıdakilerden hangisi veri ön işleme aşamalarından biri değildir? 

a) Veri entegrasyonu 

b) Veri indirgeme 

c) Veri analizi 

d) Veri dönüştürme 

e) Veri temizleme 

Cevap C 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir veri indirgeme tekniğidir? 

a) Faktör analizi 

b) Eksik veri analizi 

c) Diskriminanz analizi 

d) Regresyon analizi 

e) Lojistik analiz 

Cevap A 

3. Veri entegrasyonunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Verideki eksikliklerin giderilmesi 

b) Verideki parazitlerin giderilmesi 

c) Verinin birçok kaynaktan toplanıp, seçilmesi ve tek bir ortamda bir araya getirilmesi 

d) Verinin normalleştirilmesi ve standardize edilmesi 

e) Yukarıdakilerin hiçbiri 

Cevap C 

4. Diskriminanz analizi aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirir? 

a) Verinin gruplandırılması 

b) Eksik verinin giderilmesi 

c) Verinin normalleştirilmesi 

d) Verinin standardize edilmesi 

e) Verideki parazitlerin giderilmesi 



45 

 

 

Cevap A 

 
5. Genel bir yapay sinir ağı modeli hangi katmanlardan meydana gelir? 

a) Girdi / Gizli / Çıktı 

b) Başlama / Dönüştürme / Bitirme 

c) Entegrasyon / Dönüştürme / Normalleştirme 

d) Entegrasyon / Temizleme / Dönüştürme 

e) Yukarıdakilerin hiçbiri 

Cevap A 

 
6. Örüntü madenciliğinde en önemli uygulama alanı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Segmentasyon 

b) Etnik pazarlama 

c) Pazar sepeti analizi 

d) Sadakat kartları 

e) Homojenleştirme 

Cevap C 

 
7. Pazarlamada en fazla kullanılan küme analizi algoritması aşağıdakilerden hangisidir? 

a) AGNES 

b) k-medoids 

c) k-modes 

d) k-means 

e) BIRCH 

Cevap D 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi örüntü madenciliğinde kullanılan bir algoritmadır? 

a) Eclat 

b) Cure 

c) Perceptron 

d) CHAID 

e) BIRCH 

Cevap A 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi yapar sinir ağı modellerinde kullanılan bir hesaplama elemanı değildir? 

a) Yapay sinir hücresi 

b) Düğüm 

c) İşlem elemanı 

d) Ateşleyici 

e) Birim 

Cevap D 

 
10. Aşağıdakilerden hangisinde SEMMA sürecinin aşamaları doğru sırayla verilmiştir? 

a) Örnekle (Sample) / İncele (Explore) / Değerle (Assess) / Dönüştür (Modify) / Modelle (Model) 

b) Örnekle (Sample) / İncele (Explore) / Dönüştür (Modify) / Modelle (Model)/ Değerle (Assess) 

c) Örnekle (Sample) / İncele (Explore) / Dönüştür (Modify) / Modelle (Model) / Değerle 

(Assess)Değerle (Assess) 

d) İncele (Explore) / Dönüştür (Modify) / Örnekle (Sample) / Modelle (Model) / Değerle (Assess) 

e) Örnekle (Sample) / Dönüştür (Modify) / İncele (Explore) / Modelle (Model) / Değerle (Assess) 

Cevap B 
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ÇIKMIŞ SORULAR 

 
1. I. Temizleme aşamasında veri, farklı veri madenciliği 

yöntemleri için uygun formata dönüştürülür. 

II. Ön işleme aşamasında, sorunlu verinin temizlenmesi işlemi gerçekleştirilir. 

III. Seçim aşamasında, önemli olduğu öngörülen veri seçilir veya oluşturulur. 

Veri madenciliği süreçleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

Cevap D 

I. Yapay sinir hücresi 

II. Düğüm 

III. Çıkarım 

2. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yapay sinir ağı modellerinde kullanılan hesaplama 

elemanları arasında yer alır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

Cevap C 

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Ünite 14 

1. Proje nedir? 

Proje, sonuç, çıktı veya fayda olarak tanımlanan planlı hedeflerin gerçekleştirilmesi için gösterilen ve 

belirli bir süresi olan özgün çabaya “proje“ denir 

 
2. Proje yönetimi nedir? 

Proje yönetimi en genel yaklaşımla, bir projenin tamamlanması veya gereksinimlerinin yerine 

getirilmesi için süreçlerin, metotların, bilginin, becerilerin, araçların, tekniklerin ve deneyimlerin 

kullanılması ve uygulanması olarak tanımlanabilir. 

 
3. Bilişim sistemleri proje yönetimi için çalışan kuruluşlar nelerdir? 

IEEE, (- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) 

ISO, (- Uluslararası Standartlar Örgütü) 

IEC (- Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) 

CMMI Institute Özellikle yazılım geliştiren kuruluşlar için hangi aktivitelerin yerine getirilmesi ile ilgili 

modeller sunmaktadır 

PMI (Proje Yönetim Enstitüsü) ISO ve IEEE gibi;küresel iş birliği, eğitim ve araştırmalara odaklanmış bir 

kuruluştur. 

 
4. Proje yönetim klavuzu ne zaman yayınlanmıştır? 

2013 
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5. Projelerin en önemli bileşenleri nelerdir? 
kapsam, zaman ve maliyet bileşenleridir. 

 
6. PMBOK Bilgi Alanları nelerdir? 

Entegrasyon yönetimi 

Kapsam yönetimi 

Zaman yönetimi (project time management) 

Maliyet yönetimi (project cost management) 

Kalite yönetimi (project quality management) 

İnsan kaynakları yönetimi 

İletişim yönetimi 

Risk yönetimi 

Tedarik yönetimi 

Paydaşların yönetimi 

 
7. Proje Süreç Grupları nelerdir? 

Başlangıç süreçleri 

Planlama süreçleri 

Proje yönetim planı 

Kırılım Yapısı (Wbs) 

Zaman çizelgesi oluşturma 

Maliyet tahmini 

Bütçe Belirleme 

Kalite Yönetim Planı 

Risk Yönetim Planı 

Risklerin Belirlenmesi 

Nitel risk analizi 

Nicel risk analizi 

Risk analizi planı 

Tedarik yönetim planı 

Paydaş Yönetim Planı 

Yürütme Süreçleri (Execution Process) 

İzleme & Kontrol Süreçleri 

Kapanış Süreçleri (Closing Process) 

 
8. Yazılım projeleri için kullanılan en yaygın yöntem nedir? 

Fonksiyon nokta (Function Point) analizidir.Fonksiyon nokta analizi büyüklüğe göre iş gücütahmini 

yapmak için kullanılır. 

 
DEĞERLENDİRME SORULARI 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi projeyi niteleyen özellikler arasında yer almaz? 

a) Her proje, kendine özgü özelliklere sahiptir. 

b) Projenin sonuçları raporlaştırma özelliği vardır. 

c) Planlı hedeflerden oluşur. 

d) Sonuç olarak hizmet ya da süreç elde edilmesi planlanır. 

e) Bir projenin oluşması için belirli bir sürecin ya da bir amacın olması gerekmez. 

 
Cevap E 
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2. Proje yönetiminde aşağıdakilerden hangisi temel amaçtır? 
a) Kaynakları etkin ve verimli kullanmak ve beklenen faydaya ulaşmak 

b) Bulunulan piyasada/sektörde farklılık oluşturmak 

c) Yönetici üzerindeki yükleri hafifletmek 

d) Tamamen metodolojik bir çalışma gerçekleştirmek 

e) Paydaşların uzlaşmasını sağlamak 

Cevap A 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi proje yönetimi için hedef kitlesi çok geniş olan bir rehber olarak 

nitelendirilebilir? 

a) IEEE 

b) SEI 

c) PMI 

d) PMBOK 

e) ISO 

Cevap D 

 
4. 

I. İşlere ait alt iş paketlerinin oluşturmasını ve yönetilmesini içerir. 

II. Süreçlerin, metotların ve bilginin kullanımını ihtiva eder. 

III. Proje için gerekli işlere ait iş paketlerinin yönetimini içerir. 

Proje yönetimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

a) Yalnız I 

b) I ve II 

c) II ve III 

d) I ve III 

e) I, II ve III 

Cevap E 

 
5. 

I. Bilişim projelerinin başarısızlık oranı 

II. Yazılım yoğun bilişim projelerinde iş gücü kestirimi zorluğu 

III. Bilişim projelerinin sınırlarının fiziksel olarak belirli olmayışı 

Bilişim projeleri yönetiminin önemi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangisi ya da hangileri 

doğrudur? 

a) Yalnız I 

b) Yalnız II 

c) II ve III 

d) I ve III 

e) I, II ve III 

Cevap E 

 
6. RACI (yetkili, hesap veren, danışılan ve bilgilendirilen) matrisinin amacı aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 

a) Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi 

b) Proje maliyetinin hesaplanması 

c) Projedeki görev ve sorumlulukların belirlenmesi 

d) Zaman çizelgesinin oluşturulması 

e) Tasarım sorumlularının belirlenmesi 

Cevap C 
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7. Bir proje ile ilgili özet bilgiler projenin aşağıdaki süreçlerinden hangisinde yer alır? 
a) Paydaşların yönetimi 

b) Tedarik yönetimi 

c) Başlangıç süreçleri 

d) Planlama süreçleri 

e) Kapsam yönetimi 

Cevap C 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi proje boyunca iş gücü ve iş gücü niteliği ile ilgili bilgi verir? 

a) Gereksinim dokümanı 

b) İnsan kaynakları takvimi 

c) Bütçe çizelgesi 

d) RACI matrisi 

e) Tedarik yönetimi 

Cevap B 
 

 
9.i. Pert şemasında kritik yol, proje için kaynak bitmesi durumunu ifade eder. 

ii. Gant şeması, projenin herhangi bir zaman dilimi ile ilgili bilgi verebilir. 

iii. Projede paydaşların proje yönetimine istedikleri zaman dâhil olabilmesi projeyi olumlu etkiler. 

iv. İnsan kaynakları yönetim planı dokümanında RACI matrisi kullanılabilir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

a) Yalnız I 

b) I ve II 

c) II-III 

d) II ve IV 

e) II, III ve IV 

Cevap D 

10. Proje yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Aktivite kavramı, iş kırılım yapısının en alt seviyesini ifade eder. 

b) İş paketi kavramı, kırılım yapısının herhangi bir seviyesini ifade eder. 

c) İş gücü maliyeti tahmini, herhangi bir projede rahatlıkla 

hesaplanabilir bir süreçtir. 

d) Nitel risk analizinde riskler, önemlerine göre belirlenir. 

e) Tedarik planı dokümanı, projenin izleme ve kontrol sürecinde oluşturulur. 

Cevap D 

 
ÇIKMIŞ SORULAR 

 
I. Bilişim projelerinin başarısızlık oranı 

II. Bilişim projelerinin sınırlarının fiziksel olarak belirli olması 

III. Yazılım yoğun bilişim projelerinde iş gücü kestirimi zorluğu 

1. Bilişim projelerinin yönetiminin önemi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 

doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) I ve III 

E) I, II ve III 

 
Cevap D 
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2. Bir proje ile ilgili özet bilgiler, proje süreçlerinin hangisinde yer alır? 
A) Paydaşların yönetimi 

B) Tedarik yönetimi 

C) Başlangıç süreçleri 

D) Planlama süreçleri 

E) Kapsam yönetimi 

Cevap C 

DERYA Hanım tarafından Yazılmıştır.  
Kerim Kuru Öğrenci arkadaşı bu belgeyi Toplamıştır. 
Bütün Öğrencilere Başarılar Dileriz. 
****************************** 

 


