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1.

Dünya pazarlarında , mal ve hizmet üretiminin
entegre ve birbirine bağlı hale gelmi ş olduğu
süreç aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Aşağıdakilerden hangisi ulke dışı birleşme
ve ele geçirme yöntemlerinden biri değildir?

Rakip ul u slararası işletmeler arasındaki
Joint Venlura 'lar
Bl Başlıca nedeni mevcut ya da potansiyel
rekabeti kesmek olan birleşme ve ele
geçirmeler
c) Rakip uluslararası işletmele r arasındaki
benchmarking
OL A ülkesinden ihracat firmasının, ihracat
yaptığı
B ülkesindeki finna ile birleştiği
ihracat bağlantılı birleşme
El Ev sahibi ülkedeki ana firmayı ele geçirme
Al

Al Teknoloj

Bl

Globalleşme

c) Standardizasyon
OL

Dış

çevre

El Rekabet

2. Markanlilist
refahı

göre bir ülkenin
faktörlerden hangisine

duşOnceye

aşağıdaki

bağlıdır?

6.
Al

Bl
c)

Jeopolitik: konumuna
Yetişmiş

insan gücüne
değerli

Yabancı

ortak

bir
olarak

işlebnenin
yenı

bır

gerçekleştirilen ortaklık

Dl

Sahip o lduğu
Yüzölçümüne

El

Genç nüfusun toplam nüfusa

madeniere

yerli bir
işlebne

tOrü

işlebneyle
kurmasıyla

aşarııdakllerden

hangisidir?

oranına

Al
Bl
CL
OL
El

Lisansör
Franchising
Royalte
Leasing
Join! Venlura

3. Serbest ticaretin , ülkenin bololarak sahip
olduğu faktörün reel gelirini yukselteceği, kıt
faktörun gelirini ise

süren teori
Al

Bl
CL

Dl
El

4.

dUşUrticeği görüşünü

aşağıdakilerden

ileri

7.

hangisidir?

Rybczynski Teorisi
Nitelikli işgücü teorisi
Faktör fiyatlan e~itliği teorisi
Stolper..samuel50n Teorisi
Heckscher-Ohlin teorisi

Al Pragmatik örgüt kültürü
Bl Eyfel kulesi kültürü
c) Kuluçka makinesi kültürü
OL Aile küııürü
El Klavuz ok kültürü

8.

hangis i bölgesel ekonomik
entegrasyonlardan biri değildir?

El

A

ve görevlere guçlü bir vurgu
tanımlanan
örgüt kulturu tipi
a ş ağıdakilerden hangisidir?
yapmasıyla

Aşağıdakilerden

Al
GL
c)
Dl

Hiyerarşiye

Aşağıdakilerden

hangisi kulturel farklılıkların
potansiyel sorunlardan

takımlarda yaratacağı

biri değildir?

Avrupa Serbest TıCClrct Bölgesi (EFTAl
islam Konferansı Teşkilatı (iKn
Asya ve Pasifik Ekonomik işbirliği (APECl
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Gölgesi
(NAFTA)
Avrupa Birliğ i (ABl

Al
Bl
CL

,

OL
El

Doğru olmayan iletişim gelişebilir.
Algılamayla ilgili sorunlar oluşabilir.

Etkinlik ve verimliliği tüm i~ ortamına
yayabilecek bir iş ortamı oluşturulamayabilir.
Alınan kararlar genellikle isabetsiz olabilir.
Bağlılık eksikliğine neden olabilir.
izleyen sayfaya geçiniz.
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9, Ahlak

14.

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

davranış

Etik

cı

Örgütsel davranış
Sistematik davranış
Geleneksel davranış

OL

doğru

ne ad verilir?

Al
Bl

El

uygun,

standartlarına

davranışlara

Al

Bilişsel davranış

Bl
cı

OL
El

temel misyon ve uzun dönem
belirleme süreci olup, sonra
misyonu
gerçekle ştirmek
ve
amaçlara
ulaşmak için uygulanan plana ne ad verilir?

Geosentrizm
Monosentrizm
Polisentrizm
Regiosentrizm
Elnosentrizm

10. Orgütlerin

amaçlarını

Al
Bl
cı

OL
El

15. Olke
dışında
görevli
yöneticilerin ve
ailelerinin
yabancı
ülkedeki
günlük
ya~antılarını kolayla~tırmaya yönelik verilen
eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

Strata j uygulaması
Polisentrik
Çevre analizi
Stratejik planlama
Etnosentrik

Al
Bl

OL

Kültür eğitimi
Uyum eğilimi
Ekonomi ve iş
Dil egitimi

El

iş başı eğitim

cı

11 . Yönetsel koordinasyon
noktası a ş ağıdakilerden

Al
Bl
cı

Dl
El

yaklaşımının

cı

OL
El

egitimi

odak

hangisidir?

Üretimde kullanılan teknoloji
verme
Pazarlama yönetimi
Finansman politikası
Üretimde standartlaşma

Çalı~anlara değer

16.

Uluslararası

bir
işletmenin
eğitim
ve
faaliyetinde öncelikle yapması
gereken i~lem a~ağıdakilerden hangisidir?
geli~tirme

12. l ş lebnelerde karar alma , iletişim ve kontrolde
tanımlanmış
yapıların
ve
sistemlerin
kullanılmasına ne ad verilir?
Al
Bl

dünyası

Al

Eğitim

Gl

Eğitim

yönteminin seçilmesi
programının

aynntılannın

cı

belirlenmesi
Eğitimin verilmesi

OL

Eğitim ihtiyacının değerlendirilmesi

El

Eğitimin sonuçlannın

ölçülmesi

Fonksiyonellik
Uzmanlık
Melkezleşme

Verimlilik
Biçimsellik

17.

Aşağıdakilerden

hangisi ihracatta acenle ile
biri değjldir?

çalışmanın yararlarından

Al
13. Birbiriyle yakın i§birliği ve çalı§ma içinde
olan büyük ve dikeyolarak birleşmiş
şirketler grubuna ne ad verilir?

Al
Bl

CL
Dl
El

A

Bl

Acentenin
çalışmalannın
sergileıie desteklenebilmesi
Yerel a lı cılarla doğrudan

reklam
temas

ve
kunna

imkanı sağlaması

CL Acentenin birden çok

Keiretsu
Tröst
Kanna örgüt
Kartel
Ortak girişim

OL
El

7

aynı nitelikteki rakip
mallan temsil edebilmesi
Fiyat ve müşteri seçimlerinin ihracatçının
elinde olması
Acente
vasıtasıyla
dış
pazardaki
deg i şikliklerden
zamanında
haberdar
olunarak gerekli ayarlamalann yapılması

izleyen sayfaya geçiniz.
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18.

Aşağıdakilerden
hangisi özellikle sanayi
mallarının reklamında kullanılan araçlardan

biri

değildir?

Al
Bl

Uluslararası

sergi ve fuarlara

Televizyon
ihracat kataloglan
OL Uluslararası teknik ve bilimsel
El Sirküler

22.

Aşağıdakilerden

hangis i dunyada uygulanan
döviz kuru sistemleri ara s ında :tiL almaz?

Al
Bl

Esnek kur sislemi
Sabit kur sistemi
cı Ayarlanabilir esnek kur sistemi
OL Kanrıa kur sistemi
El Ayarlanabilir sabit kur sistemi

katılma

cı

yayınlar

23.

Ulus lararası
a ş ağıdaki

19.

hangis i
işlıııtmııılııırin
pazarlamada dikkate alması
gereken demografik çevre faktörlerinden biri

Euro
para
piyasasında
faiz oranlan
genellikle liBOR veya PI BOR baz alınarak
belirlenir.
Bl Bir ulusal paranın onu çıkaran ülkenin
sınırlan
dışındaki
piyasasına
Eurodolar
piyasası denir.
cı Yabancı bir piyasada satılmak üzere ihraç
edilen ü lke n irı parasıyl a çıkanla n tahvile
yabancı tahvil denir.
OL Bağlı o l duğu paranın ülkesi dışında satılan
tahviilere Euro tahviller denir.
El Euro para piyasasında işlem lerin büyük bir
bölümü Euro üzerinden yapılır.
Al

değjldir?

Al
Bl

Nüfusun gelir düzeyi
Toplam nüfus
cı Nüfusun yaş ortalaması
OL Nüfusun mesleklere göre dağılımı
El Nüfusun cinsiyete göre dağılımı

Bağlı şirketten ithal edilen ürünlere ödenen
gumruk tarifelerini azaltmak iç in uygulanan
teknik a ş ağıdakilerden hangisidir?

24. Döviz
Al

Bağlı

Bl

hazırlanması
Bağlı ortaklık tarafından

ortaklık

düşük

kar

payı

işlem riski
Yönetim riski
cı Ekonomik risk
OL Kredi riski
El Muhasebe riski

Al
Bl

düşürülmesi

25. Çah§ma s ermayesi y önetiminin !.!!. önemli
yönü a şa ğıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden

hangisi "parasalolmayan"
kalemlerden biridir?

A

dalgalanmaların

ve gelecekteki
nakit akımları üzerinde yaratacağı etki ile
ilgili ri sk turü a ş ağıdakilerden hangis idir?

ödenen transfer
yüksek tutulması
CL Pazar (piyasa) fiyatlannın dikkate alınması
OL Bağlı ortaklığın bulunduğu ülkeden ana
şirkete kar payının gönderilmesi
El Bağlı şirkete uygulanan transfer fiyatlannın

Al
Bl
CL
OL
El

kurlarındaki

ulus lararası işlebnenin değeri

raporlarının

fiyatlannın

21.

ile ilgili

ya nhstı r?

Aşağıdakilın de n

ulus lararası

20.

işletmenin finansmanı

iladelerden hangis i

Al
Gl

Nakit yönetimi
Para
değerindeki
edilmesi
CL Enflasyon
OL Stok yönetimi
El Alacak yönetimi

Kasa
Menkul kıymetler
Kısa vadeli alacaklar
Uzun vadeli borçlar
Stoklar

8

değişmelerin

takip

izleyen sayfaya geçiniz.
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26,

Aşağıdakilerden

hangisi uluslararası yatırım
risklerin dikkate alınmasında
yaklaşımdan biri değildir?

lO. Web tabanh özerk iş birimleri , iş ortaklıkları,
yan kuruluş lar, müteahhitler ve serbest
çalışanlar biçimindeki yeni örgüHenrnelere
ne ad verilir?

projelerinde
kullanılan

Al
Bl
c}
OL
El

27.

Belirli bir riskin özel etkisini yansı t mak üzere
nakit akışlannı ayarlamak
Yatınmdan
beklenen
karl ı lık
uranını
yükseltmek
En az geri ödeme süresini uzatmak
Beklenen nakit akışlan yerine belirlilik
eşitlerini kullanmak
Risk indirim maliyeti için nakit akışlannı
ayarlamak

Aşağıdakilerden

hangisi

işletmelerinde
arasında

kullanılan

Al Sanal işletmeler
Bl Hizmet odaklı işletmeler
c} Yüksek esneklikli işletmeler
OL Hizmet fabrikalan
El Kitle hizmetleri

hizmet
teknolojiler

L:iL almaz?

Al Esnek üretim sislemleri
Bl Elektronik veri deQişimi
c} Telekonferans
OL Uzman sistemler
El Yapay zeka sistemleri

28. E -üretim 'in
hangisidir?

Al

tanımı

aşağıdakilerden

Bl

Ürünlerin, süreçlerin ve üretimin elektronik
yönetimidir.
intemet
üretimde
teknolo j sinin

cı

intranet

Dl

Ekstranet

kullanılmasıdır.

teknolo, sinin

üretimde

kullanılmasıdı r.

teknoloj sinin

üretimde

kullanılmasıdı r.

El

Yapay

zeka

sistemlerinin

üretimde

kullanılmasıdır.

29.

Aşağıdakilerden

hangisi dünya pazarında
belirgin üstünlLığe sahip ülkelerin öncelik
verdikleri çabalar arasında ~almaz?
Al

CL

Araştırma
ve
geliştirme
faa liyetlerini
desteklemek
Üretilen güncel bilgilerin tümünü yaşama
geçinnek
En üstün beyinleri bulup etkili olarak

OL
El

En iyi eMim sistemini kurup işletmek
Piramit organizasyon yapısını korumak ve

Bl

çahştırmak

geliştinnek

A

9

izleyen sayfaya geçiniz.

