ULUSLARARAsı iŞLETMECiLiK
2010 BS 3421-A
1.

toplu pazarlık , tem el
zoraki emeğin ortadan
kaldırılması , fırsat eşitliği gibi konularda
asgari standartlar koyarak , bu stan dartları
sözleşmeler ve tavsiyeler yoluyla ifade eden
kurulu ş aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakil e rden

hangisi
uluslararası
tarihsel sürecinde yer alan
dönemlerden biri değildir?

5. Orgütlenme

i ş letmeciliğin

2.

A)

1400-1499

yıllan

Bl
c)

1500-1850

yıllan

1851 +191 4
OL 1915-1945

yıllan

El

1946'dan günümü ze

çalışma

yıllan

Aşağı dakilerden

A)
B)
c)
D)
E)

hangisi

işletmecilikte kullan ı l an

terimler

A

hakk ı,

hakları ,

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Uluslararası Çalışma Örgütü (I LO)
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Dünya Bankası Grubu (WB)
Gıda ve Tanm Örgütü (FAO)

u luslararası
arasında

W

almaz?

Al

Bölgesel

Bl Transnasyonel

Dl
El

Uluslararası işletmeler

Aşağıdakilerden

Orgütü'nün

işletmeler

Dünya işletmesi
Global işletmeler

c)

6.

işletmeler

a maçl arı aras ında

A)
B)

hangisi
Dünya
üye ülkelere
:t.I.L almaz?

(WfO)

Ticaret
yönelik

Üye ülkelerin d ı ş ödeme güçlüklerinin
çözümün e katkıda bulunmak
üye ülkelerin ticaret ve ekonomi alanındaki
ilişkilerin i geliştirmek

c)
D)
E)
3.

üye
ülkelerdeki
hayat
standart l an nı
yükseltmek
üye ülkelerde tam i st ihdamı gerçekleştirmek
üye ülkelerde ma l ve hizmet üretim ve
ticaretini geliştirmek

Teknoloji a ç ığı teorisine göre sa nayileşmiş
ülkele r arasındaki ticaretin büyük bir bölümü
a ş ağıdakilerden hangisine dayalıdır?

A) Taşıma giderlerinin d üşüklüğüne
Bl Yeni JII<:III<:II<:I ve lıunlClmı ü' elim :süreçlerine
c) Nitelikli işgücü farklılıklarına
OL Emek yoğun üretime
El Reel faktör gelirlerinin yüksek liğine

7.

Dolaylı

ihracat ve doğrudan ihracatla ilgili
ifadelerden hangisi yanlıstır?

aşağıdaki

A)

Dolaylı

daha

ihracat doğrudan ihracata kıyasla
maliyetlidir ve daha az zaman

düşük

alıc ı dif.

B)
4.

c)

Taş ı ma

giderleri göz onune alındığında,
sürecinde hacmini yitiren ya da
ağırlığı aza la n ürünlerden oluşan endüstriler
a ş ağıdakilerden hangis idir?

ilişkisi geliştirme ihtiyacı duymaksızın satışla

üretim

A)
B)
C)
D)
E)

A

Dolaylı ihracat, daha yüksek risk içerir bu
nedenle daha çok taa hhüt gerektirir.
Dolaylı
ihracat, yabancı itha l atçılarla iş

ilgilenen tepkisel firmalara daha çekici
gelmektedir.
D) Dolaylı ihracat yöntemleri, çoğunlukla daha
sonra
denizaşın
ihracat
yapacak
uluslararası işle tm elere girdi üreten küçük
firmalar tarafından kullanılır.
E) Önemli
ticari
engellerin
bulunmad ı ğı
durumlarda firmalar doğrudan ihracatı tercih
eder.

Serbest endüstriler
Karma endüstriler
Emek yoğun endüstriler
Kaynağa yönelimli endüstriler
Pazar yönelimli endüstriler
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8. Lisans anla ş masında lisans iyenin s atılan her
ürün iç in lisansöre ödediği paya ne ad
verilir?

Al
Bl

Telif hakkı
Patent

OL
El

Hisse senedi
Royalte

cı

12. So nuç

kuramların

teme lli

aşağıdakilerde n

anlayışı,

A)
Bl

Esnek ve görelidir.

cı

Soyutlur.

Mutlaktır.

Dl Çıkareıdır.
El Gelenekseldir.

Know...ııow

13.

Aşağıdakilerden
yakla ş ımlarından

farklılıkların
takıml a ra
getirdiği
9. Kültürel
üstünlüklerle ilgi li aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlı st ı r?

Al

etik

hangis idir?

Fazla sayıda ,
çeşitli
ve
geliştirilebildiği ortamlar yaratılır,

iyi

hangisi stratejik planlama
biri değjldjr?

A)
Bl

Personele odaklanma
Politikaya odaklanma
cı Yönetsel koordinasyon stratej Sini uygulama
Dl Kaliteye odaklanma
El Ekonomiye odaklanma

fikirle rin

Rulin
görevlerde ,
yaratıcılık
isteyen
görevlere göre daha başa nlı sonuçlar elde
edilir.
cı Daha etkin ve verimli perfomıans elde edilir.
gösteren
önerilerde
dikkatli
D) Farklı lık
müzakere süreci ile canlılığın sürekliliği
B)

14.

Genel görüş birliğine varmak
kararlar isabetli olur.

güçleşir

ancak

15. Dünya ç apında temelolarak işlevsel , ikincil
olarak ürünsel faaliyetlerin düzenlenmes ini
öngöre n yapı a ş ağıdakilerden hangisidir ?

A) Etnik kültür
B) Aile kültürü
cı KılClvuz uk kültürü
D) Eyfel kulesi kültürü
E) Kuluçka makinesi kültürü

A) Global fonksiyonel bölüm yapısı
Bl Global bölge bölüm yapısı
c) Karma bölüm yapısı
Dl Uluslararası bölüm yapısı
El Global ürün bölüm yapısı

16.
Aşağıdaki
kuramların

A)

soru mluluğu

hangisi yan

kull anan

görevalan l arından

şirket

ulu sla rara s ı

biri

yönetim

işletmele r in

değjldjr ?

A) Yan şirketin kısa dönemli planla rını yapma
Bl ü nitelere. yerel
şartlara
alışmalannda
yardı mc ı olma
CL Yan şirketin etik konulardaki uygulamalanna
nezaret etme
Dl Stratejik planlamaya yardımcı olma
El Yerel yönetime ta vsiyede bulunma

kural

koyucula n ndır,

B) Sonuca ulaştıran heryol mübahtır,
CL Davranışın somut sonuçlan önemlidir.
D) Ahlaki konularda mutlak dOğru lar vardır.
E) Doğru davranışın ne oldUğU duruma göre
değişi r.

A

Aşağıdakilerden

kurulu

ilkele rden
ha ngis i
kültürel
etik anlayışına uygundur?

Davranışın

to plam
kalite
tekniklerden biri

A) Kendi kendini yöneten ekipler
Bl ürelim sonrası kontrol
c) Geleneksel yöntemler
Dl jstalistik kon trol
El insan kaynaklan teknikleri

10. I ş in doğa s ına yönelik güç lü bir duygu birliği
iç inde
organizas y o n
üyelerinin
kuv vet
bularak büyüdüğü bir ortam yaratan örgüt
kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidr?

11.

hangis i

kullan ı lan

değjldir?

sağlanabilir.

E)

Aşa ğı da kilerden

yönetiminde
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17. Belirlenen koşullara göre bir
getirilme düzeyine ne ad verilir?

Al
Bl
cı

OL

El

işin

21. Işletme ile ilgil i işlevlerin yerine getirilmesi
sırasında
hem işletme içindeki hem de

yerine

Eğ itim

Performans
Uyum
Kalite
Kabiliyet

Al
Bl
cı

OL

El

18.

Bilgisayarlar
Dış denetim
Muhasebe
Reklam
Pazarlama

Uluslararası bir işletmenin bağlı kuruluşlarını
bölgeselolarak ele alıp, yöneticilerini bu
bölgeden sağlamasına ne ad verilir?

Al
Bl
cı

Dl
El

Geosentrizm
Etnosentrizm
Regiosentrizm
Polisentrizm
Monosentrizm

22. Temel

sermaye

yatırımcılardan
aşağıdaki

Al

kaynağının

oluştuğu

ifadelerden hangisi

Şirket

bireysel
ülkelerle
ılgılı
yanlıstır?

sahipleri
şirket
yönetiminden
profesyonel
yöneticilik

uzaklaşmı ş.
gelişmiştir

Bl
19.

Aşağıdakilerden

işletmelerin

lerinde etkili
almaz?
Al

hangisi

cı

u l u s larara s ı

dünya pazarlarına yönelmeolan faktörler arasında :!LiL

işlelmenin

sahip

kaynaklannın niteliği

Bl

cı

olduğu

ve

insan

Dl
El

gücü

Menkul k ıyme! borsaları gelişmiştir.
Sermaye
sağlayan
taraflann
gereksinimlerini
gidermek
için

bilgi
kişi sel

Şirketlerin sahipliği

halka yayılmıştır.
muhasebe
sistemi
bireysel
yalınmellara
bilgi
.sağlama
üzerinde
Finansal

yoğunlaşmıştı r.

niceliği

işletmenin sahip olduğu yeni teknoloji

işlelmenin

rekabetçi ürün fiyatına

sahip

olması

Dl

işletmen in bu lun duğu iç pazann doymamış
olması

El

işletmen i n kapasitesi

23.

Uluslararası
a ş ağıdaki

20.

Akaryakıt şirketlerinin aynı

reklamla isteğa
ve karışı mla benzin
satmaları uluslararası ürün pazarlarnasında
uygulanan stratejik alternatiflerden hangisine
örnektir?
göre

Al
Bl

farklı

Al

Uluslararası

gelişmeler,

yatınm

yapmaktır.

Hem üründe hem tanıtımda değişiklik
yapmak
Yararlanma şekli değişen tek ürün , farldı

cı

Finansal kararlar. satın alma kararlan ve
kararlan olarak iki ana gruba aynıır.

satış

OL

tanıtma

El
şeklin i

ulusal bir işle tmeye göre farklılıklar taşır.
üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerini birden
fazla ülkede yapan bir işletme uluslararası
işletmedir.

değiştirmek

A

ilgili

finansal
piyasalardaki
ve fon sağlanmasında
ulusal piyasalara ilave fırsatlar yara tır.
Bl Çağdaş finans teorisinde işletmelerin birincil
amacı
işletme
değerini
maksimum

aktan

CL Tek ürün . tek tanıtma
Dl Tamamen yeni ürün üretmek
El Ta nıtmayı değiştirmeden ürünün

finansal
yönetim
ile
ifadelerden hangisi yanlıstır ?
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24. Kur
marjının
hangisidir?
A)
Bl
cı

OL
El

aşağıdakil e rden

tanımı

28. Sinerjinin
hangisidir?

Döviz satıŞ fiyatıdır.
iki ülke parasının değeri arasında ki farktı r.
Hertıang i bir dövizin ABD dolan cinsinden
degeridir.
Döviz alış fiyatıdır.
Döviz a lı ş ku ru ile satıŞ kuru arasındaki

LimiI.

nedeni

aşağıdakilerden

Al Sistemin açık nitelikte olması
Bl Sistem yöne ticilerinin eğit imli olması
cı Sistemin sosyal nitelikte olması
OL Sistem öğelerinin uyumlu işleyişi
El Sistemin kapalı nitelikte olması

farktır.

29.

Aşağıdakilerden

biçimlendirme
almaz?
25.

Yabancı

yönelik
Al
Bl
cı

Dl
El

ülkelerde

yatırımlara

yapılan üretim
ne ad verilir?

Al
Bl

amacına

hangisi
aşamalan

strateji

arasında

~

i şletmen in birincil hedefinin sa p ta n ması

aldıncı özelliklerin ve satın aldıncı
etkenin saptanması
cı
Küresel talebin tahmin edilmesi
Dl Girişimin pazarclaki konumunun belinenmesi
El Temel girişim yeteneg inin belinenmesi

Dolaylı yatınm

Portföy yatınmı
Yenileme yatınmı
Mali yatınm
Dogrudan yatırım
30.

Satın

Aşağıdakilerden

hangis i

i ş letmenin

birincil

hedefidir?
Al
Bl
26. Joint Ve nture (JV)'lere i li şk i n
ifadelerden hangisi yanlı s ıır?

OL

JV'lerin en önemli nedenle ri pazara ulaşma.
teknOlOj ve ölçek ekonomileridir.
JV'yi yaratan ortaklıkların herhangi birinin
ekonomik ve hukuki kişiliği son bulmaz.
JV'ler yeni piyasalara girmenin popüler bir
yoludur.
JV'ler yabancı ortağın payı ağırlıklı olarak

El

JV'ler

A)
Bl
cı

kurulmaktad ı r.
kamulaştırma

azaltılmasında

27.

a ş ağıdaki

Aşağıdakilerden

gibi
önemli bir araçtır.

hangisi sistem

i şletme stratejsi

cı

Işletme bütçesi
i şletme politikası

OL

i şletme misyonu

El

i şletme ekonomisi

risklerin

yaklaşımının

tanımıdır?

A)

Bütünün ve bütünü
topluca gösterimidir.

Bl

işletmenin

oluşturan

parçaların

işlevlerine nynbr.:::ık her işlevin

CL
Dl
El

A

yönelik yöne tim açılım ve oluşumlarıdır.
Örgütlerin bütünleşik görünümüdür.
işletme
organlarının
birbirine
göre
konumlarının belirlenmesidir.
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