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1. Dünya pazarlarında genellikle geçerli olan 
normların ve uygulamaların benimsenmes i 
aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer 
alır? 

Al iş çevresi 
Bl Kültür 
c) Standardizasyon 
Dj Rekabet 
El Teknoloj 

2. Uluslarara s ı i şlebneciliğin tarihsel gelişi
minde, çeşidi bireylerin ülke dışında 

şanslarını denemek ve dış ülkelerden satın 
aldıkları malları Avrupa 'ya göndermek 
yoluyla büyük karlar sağladığı dönem aşağı
dakIlerden hangisidir? 

Al Sömürgecilik dönemi 
Bl Uluslararası dönem 
CL Tıcaret dönemi 
OL Ayncalıklar dönemi 
El Karanlık dönem 

3. Uluslararası 

döneminde, 
hangisinde dış 
one çıkmıştır? 

Al Otomobil 
Bl Giyim 
c) Madencilik 
OL Gıda 

El Mobilya 

i~ratmeciliğin ayrıcalıklar 
aşağıdaki sektörlerden 
ülkelere yapılan yatınmlar 

4. Merkantilist du§unceye göre bir ulkenin 
refahı aşağıdaki faktörlerden hangisine 
bağlıdır? 

Al Yeti~mi~ insan gücüne 
Bl Genç nüfusun toplam nüfusa oranına 
CL Jeopolitik konumuna 
Dl Yüzölçümüne 
El Sahip o lduğu değerli madeniere 

A 
, 

5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaret 
teorilerinin dayandığı temel varsayımlardan 

biri değildir? 

Al Ekonomi eksik istihdamdadır. 
Bl Uluslararası licaret iki ülke arasında 

yapılmaktadır. 
cı Ticarete yalnız iki mal konu olmaktadır. 
OL Nakliye , sigorta gibi giderleryoktur. 
El Üretim faktörleri ülke içinde hareketli, ülkeler 

arasında ise hareketli değildir. 

6. Bütün girdilerde meydana gelen artışa bağlı 
olarak ortalama maliyederde meydana gelen 
duşmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Rekabet şartlan 
Bl Ölçek ekonomileri 
c) Ürün far1d l laşlırrnasl 
OL Ülke benzerlikleri 
El Ürün yapısındaki benzerlikler 

7. Dünya genelinde yaşam kalitesini artırmak 
ve fakirliği azaltmak amacıyla, gelişme 

yolundaki ülkelere proje ve program kredileri 
vermek amacıyla kurulan kurum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Dünya Bankası 
Bl Uluslararası Para Fonu 
c) Dünya Ticaret Örgütü 
OL Uluslararası Çalışma Örgütü 
El Dünya Sağlık Örgütü 

8. Aşağıdakilerelen hangisi IMF'nin ana 
sözleşmesinde yer alan kuruluş 

amaçlarından biri değildir? 

Al Çok larafl ı ödemeler sisteminin kurulmasına 
deslek olmak 

Bl Gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre kredi 
açmak ve özel sektörün gelişmesini 
sağlamak 

CL Uluslararası licaretin dengeli bir şekilde 

gelişmesine yardımcı olmak 
OL Ödemeler dengesi sıkıntısı çeken üye 

ülkelere maddi deslekle bulunmak 
El Uluslararası parasal işbirliğinin gelişmesini 

sağlamak 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Oyelerinin petrol politikalarını birleştirmek ve 
koordine etmek, bireysel ve ortak çıkarlarını 
korumak amacıyla 1960 tarihinde oluşturulan 
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

Al UNESCO 
Bl OPEC 
c) OECD 
Dj ILO 
Ei IMF 

10. Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
anla~ması 1993 yılında hangi 
arasında imzalanmıştır ? 

Al ABO-Kanada-Meksika 
Bl Uruguay-ABO-Brezilya 
c) Çin-8rezilya -ABO 
Dl ABO-Çin-Hong Kong 
El ABO-Japonya-Meksika 

Bölgesi 
ülkeler 

11 . Aşağıdakilerden hangisi ortak işletme 
kurarken mUlkiyet stratejisine etki eden 
faktörlerden biri değildir? 

Al Üst yönetimin düşüncesi 
GL Teknolopk geli~im 
c) Faaliyet gösterilen ülkenin 

durumu 
Dj Yerel işletmelerin seçimi 
El Faaliyet gösterilen ülkenin tutumu 

ekonomik 

12. Aşağıdakilerdan hangisi uluslarara s ı 
işletmelerin diğer ülkelerde ortak işlebne 

kurmalarının nedenlerinden biri değildir? 

Al Semıayenin bir kısmını yerel çevreden 
sağlayarak sermaye riskini azaltmak 

Bl Sermaye ihtiyacını karşılamak 
CL HammaddQ VQ YQtişmiş PQrsonQI ihtiyacını 

karşılamak 
Dl Yerel hükümetlerle ilişkileri 

i$letmelerle ortaklık kurarak 
sorunsuz yerine getirmek 

ıyı olan 
faaliyetleri 

El Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerle 
rekabetlen kaçınmak 
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13. Ozel bir uzmanlık gerektirmeyen ihracat 

biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Doğrudan ihracat 
BıOrtak ihracat 
c) Yatay ihracat 
OL Dolaylı ihracat 
El Dikey ihracat 

14. Yabancı bir işlebnenin yerli bir işlebneyle 
ortak olarak yeni bir i~letme kurmasıyla 
gerçekleştirilen ortaklık tOrO aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Joint Venture 
Bl Franchising 
c) Royalte 
OL Leasing 
El Lisansör 

15. Aşağıdakilerden 
i~letmelerde örgüt 
değildir? 

hangisi 
kulturü 

Al Eyfel kulesi kültürü 
Bl Kuluçka makinesi kültürü 
c) Aile küllürü 
OL Pragmatik örgüt kültürü 
El Kılavuz ok kültürü 

uluslararası 

tiplerinden biri 

16. Oyelerinin belli bir bölümünün benzer 
türü geçmilje sahip olduğu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al iki kültUrlU takımlar 
Gl Etkin takımlar 
cı Çok kü~üı1ü takımlar 
Dl Homojen takımlar 
El Belirli takımlar 

takım 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17, Kültürel farklılıkların takımlara getirdiği 
üstunlüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangis i yanlıstır? 

Al Rutin görevlerde, yaratıcılık isteyen 
görevlere göre daha 
edilir. 

başanil sonuçlar elde 

Bl Genel görüş birliğine varmak güçleşi r ancak 
kararlar isabetli olur. 

c) Fazla sayıda , çeşitli ve iyi fik irlerin 
geliştirilebildiği ortamlar yaratılır. 

Dl Daha etkin ve verimli performans elde edilir. 
El Farklılık gösteren önerilerde dikkatli 

müzakere süreci ile canlılığın sürekliliği 

sağlanabilir. 

18. Uluslararas ı işletmelerin gittikleri ülkelerde 
etik açıdan na sıl davranmalan gerektiği 

konusunda bugün varılan son nokta 
aşa{ııdakııerden hangisidir? 

Al Ev sahibi ülke değerlerine uygun 
davranmak 

Bl Kişisel değerlere uygun davranmak 
c) Ev sahibi ülkenin özelliklerine bakarak kendi 

değerlerini dayatmak veya onlann 
değerlerine uymak arasında bir karara 
varmak 

Dl Ev sahibi ülkede kendi değerlerin i dayatmak 
El Evrensel değerlere uygun davranmak 

19. Aşağıdakilınden hangis i tüm işletmelııır 

tarafından gözıııtilmııısi gerekliin etik 
standartlar arasında İiL almaz? 

Al Insan kaynaklan istihdamında eşitlik hakkı 
Bl Seçme ve seçilme hakkı 
CL Ekonomik yönden gelişme hakkı 
Dl Yaşam standardının iyileştirilmesi hakkı 

El Sağlıklı yaşama hakkı 

20. Sonuç temelli kuramların "yararcı" 

yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi bir 
i şveren iç in etik açıdan iD. hi davranıştır? 

Al 150 TL ücretle 30 i~i çalı~tırm2lk 
Bl 200 TL ücretle 24 işçi çalıştırmak 
CL 250 TL ücretle 20 işçi çalıştırmak 
Dl 300 TL ücretle 15 işçi çalıştırmak 
El 350 TL ücretle 12 işçi çalıştırmak 
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21. "Roma'dayken Romalılar gibi yap" politikası 

aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır? 

Al Uluslararası işletmenin gittiği ülkede 
dışlanması yla 

Bl Uluslararası işletmenin gittigi ülkelerdeki 
degerleri kendi ülkesine taşımasıyla 

c) Uluslararası işletmenin gittiği ülkelerde kendi 
değerlerini kabul ettinııesiyle 

OL iki ülke arasında ortak degerlere 
ulaşılması yla 

El Uluslararası işletmenin gittiği her ülkede ayn 
bir ahlak standardı benimsemek zorunda 
ka lmasıyla 

22. Kohlbarg'in ahlak geliş imi yaklaşımı 

açısından bakıldığında , ulus la rara s ı etik 
standartların oluşma s ı , uluslarara s ı 
Işletmecilik ıç ın hangi nedenle en üst gelişim 
düzeyi sayılır? 

Al Somut ve kişisel çıkarlann gözetilmesi 
Bl Somut ve toplumsal yararların gözetilmesi 
c) Somut ve mutlak doğruların öne sürülmesi 
OL Soyut ve toplumsal yararlann gözetilmesi 
El Soyut ve evrensel yararlar gözetilmesi 

23. Örgüderin temel misyon ve uzun dönem 
amaç larını belirleme süreci olup, sonra 
misyonu gerçekleştirmek ve amaçlara 
ulaşmak iç in uygulanan plana ne ad verilir? 

Al Çevre analizi 
Bl Etnosentrik 
c) Stratejik planlama 
OL Polisentrik 
El Strateji uygulaması 

24. Yönetsel koordina syon yaklaşımının odak 
noktas ı aşağıdakilerden hangis idir? 

Al Üretimde standartlaşma 
Gl Finansman politikası 
cı Çalışanlara deger verme 
OL Pazarlama yönetimi 
El Üretimde kullanılan teknoloj 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama 
yaklaşımlarından biri değildir? 

Al Politikaya odaklanma 
Bl Ekonomiye odaklanma 
cı Yönetsel koordinasyon stratejisini uygulama 
OL Personele odaklanma 
El Kaliteye odaklanma 

26_ Stratejik planlamada ustünde ureticinin adı 
olmadan ve kullanılan markaya bağlı 

kalınmadan urünün sablmasını mümkun kılan 
yakla şım aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yönetsel zorunluluk 
Bl Kültürel zorunluluk 
cı Ekonomik zorunluluk 
OL Politik zorunluluk 
El Kalite zorunluluğu 

27_ Küreselle~me ve yöresel bııskılıırın !.!!. yoğun 
yaşandığı sektör a şağıdakilerden hangisidir? 

Al Çelik 
Bl Giyim 
cı Çimento 
OL iletişim 
El Otomobil 

28_ Aşağıdakilerden hangis i uluslarara s ı bölUm 
yapısının yararlarından biri değj!dir? 

Al Ülke içi ve uluslararası yöneticilerin ayrılması 
Bl Yöneticilerin ve çalışanlann uluslararası 

deneyim kazanması 
CL Bütün uluskırorosı faaliyetlerin bir yöneticide 

toplanması 
Dl işletmeye ait uluslararası faaliyetlerin 

birleştirilmesi 
El Uluslararası faaliyetlerin düzenli olarak 

gerçekleştirildiğinden emin olunması 
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29. Global ürun bölumleri ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangis i yanlısbr? 

Al Global ürün bölümleri kar merkezleri olarak 
faaliyet gösterirler. 

Bl Üretim hattında çalışanlardan yöneticilere 
kadar herkesin teknik ve pazarlama 
görüşlerini belirtmelerine izin verilir. 

cı Ürün bölümünden sorumlu yönetiCi ürün 
hattında global tabanlı yetkiye sahiptir. 

OL Ürün yöneticilerinin , ürün bölümüyle ilişkili 
pazar1ama ve finans faaliyetleri üzerinde 
yetkisi bulurımaz. 

El Ürün bölümünden sorumlu yönetici, ürün 
hattına ilişkin fonksiyonel desteğe sahiptir. 

30. Aşağıdakilerden hangi si matriks yapının 

sakıncalanndan biri değildir? 

Al Örgüt içinde pek çok grubun kendi kendine 
iş yapması 

Bl Örgüt içerisinde karışıklığa neden olabilmesi 
cı Çalışanları ayn ı amaca yönlendirme 

sürecinin zor olması 
OL Personel koordinasyonunun zor olması 
El Örgütün ihtiyaçlannı en iyi biçimde 

karşılayacak özel tasanm türünün 
yaratılmasına izin vermemesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 


