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İŞLETME YÖNETİMİ QUİZ 4
1) Durumsallık yaklaşımı bir yönetici açısından neyi ifade eder? Örnek vererek
açıklayınız.
2) Fonksiyonel yapı ile Ürün odaklı olarak bölümlendirilmiş örgütsel yapı arasındaki
farkı açıklayınız
3) Fonksiyonel, bölümlendirilmiş yapılanmalar ve matrix yapılanma sizce hangi tarz
firmalar için uygundur eşleştirmeyi yapınız ve nedenlerini açıklayınız
Fonksiyonel

- Uluslarası İş Yapan Firma

Coğrafik Bölümlendirme

- 3 ya da daha fazla ürün üretip satan firma

Ürün odaklı Bölümlendirme

- Çorumdaki Şeker Fabrikası

Müşteri odaklı bölümlendirme

- İlaç Sanayiinde Proje Odaklı Çalışan Firma

Matrix Yapılanma

- Pazarlama ve Müşteri Odaklı Çalışan firma

4) Şebeke tarzı örgütlenmeyi ve neden bu tarz bir yapılanmanın gerektiğini kendinizce
hayali bir örnek oluşturarak açıklayınız.
5) Sizce akıllı telefon üreten yüksek performans odaklı öğrenen organizasyonlar hangi
tarz yapılanmayı kullanmalıdırlar? Akıllı telefon gibi kompleks bir ürünün arkasında
nasıl bir yapılanma var detaylı anlatınız.
6) Sizce hangi tarz örgütsel yapılanmada örgüt içinde iki başlılık sorunu ortaya çıkabilir
Neden?
7) Rizede fonksiyonel bir şekilde yapılanan bir çorap fabrikası son zamanlarda kar
marjının belirgin düşüş göstermesi sebebiyle stratejik planlamasında yeni
ayarlamalar yapmaya karar vermiş ve çorap dışında havlu ve atlet üretme ve
pazarlama kararı almıştır. Siz bu fabrikanın yönetici olsaydınız böyle bir değişiklik
sonrasında örgütsel yapılanmanızda değişikliğe gidermiydiniz?
A) Evet giderdim çünkü:
B) Hayır gitmezdim çünkü:
8) Yeni bir ürün üretmek isteyen bir işletmenin genel müdürü finans departmanı
yöneticisine bu yatırımın finansal analizini yapıp kendisine açıklayıcı bir rapor
hazırlanmasını istemiştir. Böyle yaparak genel müdür finans departmanı yöneticisine
bu raporın hazırlanması hususunda yetki mi yoksa sorumluluk mu vermiştir?
(Seçiminizin sebebini açıklayarak soruyu cevaplayınız).
9) Girişimci ile iç girişimci arasındaki farkı örnek vererek açıklayınız.
Not: Quiz’in son teslim tarihi 31 Mart Pazartesi öğlen 12:00’dir. Bu saatten sonra teslim edilen
quizler geçersiz sayılır. Derste de dediğim gibi sorular üzerinde arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz

fakat cevapları herkes kendi anladığı şekilde yazacak cevaplarda birebir aynı cümleleri
görürsem iki kağıtta kopya çekmiş muamelesi görür. Soruların puanlandırmasını ödev quizleri
topladıktan sonra yapacağım. Aklınıza takılan bir soru olursa bana sorabilirsiniz fakat bu sefer
direk cevapları vermeyeceğim sadece derste anlamadığınız yeri size anlatırım fakat asıl sizin
araştırıp, düşünmenizi ve cevapları o şekilde bulmanızı bekliyorum. Sınıfın genel başarısı
planlama quizindeki gibi yüksek olursa bu quizi iki quiz yerine de sayabilirim. Başarılar,
göreyim sizi…

