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ULUSLARARAsı iŞLETMECiLiK A 
2011 AS 3421-A 

1. A§ağıdakllerden hangisi uluslararası 
lşlebnelerln 1970'11 yıllardan sonra faalıyet 
göstanneye başladıkları alanlardan biridir? 

Al Tarım 
BlOtomotiv 
cı Bilgisayar ve yazılım 
Dl Madencilik 
El Gıda 

2. A§ağıdakilerden hangisi 197Dıerde Avrupa 
ve Japon işlebnelerinin ABD işlebnelerine 
üstünlük sağlamasına yol açan nedenlerden 
biridir? 

Al Kaynak ve enB~i konusunda tedbi~i 
davranmak 

Bl Yeni paza~ara yönelmek 
cı Paza~ame teknikleri geliştirmek 
Dl Devlet desteğ i almak 
El Yabancı işletmele~e ortaklık kurmak 

3. Serbest ticaretin, ülkenin bololarak sahip 
olduğu faktörün reel gelirini yükselteceği, kıt 
faktörün gelirini ise düşüreceği görüşünü ileri 
süren taori a.ağıdakilerden hangisidir? 

Al Rybczynski Teorisi 
Bl N~elikli işgücü teorisi 
cı Faklör fıyatları eş~liği teorisi 
Dl Stolper-Samuelson Teorisi 
El Heckscher.Qhlin teorisi 

4. iş lebnenin üzerinde önemli ölçüde korrtrol 
sahibi Olduğu çevreye ne ad verilir? 

Al Hukuki çeV19 

Bl Fiziki çevre 
CL Iç çevre 
Dl Sosyal çeV19 

El Finansal çeV19 
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5. Teknoloji açığı teorisine göre sanayileşmiş 
ülkeler arasındaki tlcareUn büyük bır bölümü 
aşağıdakilerden hangisine dayahdır? 

Al Emek yağ un üretime 
Bl Reel faklörgeli~erinin yüksekliğine 
cı Taşıma gidelierinin düşüklüğüne 
Dl Nlelikli işgücü farklılıklanna 
El Yeni mallara ve bunların üretim süreçlerine 

6. Uluslararası ticareb ürün dönemleri 
teorisine göre. pazar ve maliyet unsurları 
nedeniyle üretimin tamamının gelişmekte 
olan ülkelerde yapıldığı ürün yaşam dönemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Düşü{j dönemi 
Bl Piyasaya giriş dönemi 
cı Büyüme dönemi 
Dl Olgunluk dönemi 
El Bekleme dönemi 

7. Oyelerlnln petrol polltlkalannı birleştirmek ve 
koordine etmek, bireysel ve ortak çıkarlannı 
korumak amacıyla 1960 tarihinde Oluşturulan 
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

Al ILO 
BlOECD 
CL OPEC 
Dl UNESCO 
El IMF 

8. A§ağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'ni 
yöneten kurumlardan biri değildir? 

Al Oye devletleri temsil eden ve bakanlaıdan 
oluşan Konsey 

Bl Topluluk hukukuna uyulmasını sağlayan 
Adalet Divanı 

CL Bi~iğin mali yönetimini izleyen Sayıştay 
D) Antlaşmaların koruyucusu olan Komisyon 
El Hukuki ~irazların sunulduğu Danıştay 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Kuzey Amerika Serbest 
anlaşması 1993 yılında 

arasmda Imzalanmıştır? 

Ticaret Bölgesi 
hangi ülkeler 

Al AB[).Japonya-Meksika 
Bl Çin-Srezilya-ABD 
CL AB[).I(anada-Meksika 
Dl AB[).Çin-Hong Kong 
El Uruguay-ABD.arezilya 

10. Aşağıdakilerden hangisi Dünya 
Örgütü'nün (WTOl üye ülkelere 
amaçları arasmda ı!! almaz? 

Ticaret 
yönelik 

Al üye ülkelerin dış ödeme güçlüklerinin 
çözümüne katkıda bulunmak 

Bl üye ülkelerin ticaret ve ekonomi alanındaki 
ilişkilerini geliştinnek 

cı üye ülkelerdeki hayat standartlannı 
yükseltmek 

Dl üye ülkelerde tam istihdamı geıçekleştirmek 
El üye ülkelerde mal ve hizmet üretim ve 

ticaretini geliştirmek 

11. Aşağıdakilerden hangisi 
varlıklardan biri değildir? 

Al Yeni geliştirilen ülÜn 
Bl Patentler 
CL Telif haklan 
Dl Ticari maıkalar 
El Ticaret ve pazar bilgisi 

emelektüel 

12. işletmenin esas faaliyetlerinden 
vazgeçmeden hareketsiz emelektüel 
varlıklarını hareketa geçirmesini sağlayan 

ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yönetim sözleşmesi 
Bl Lisans anlaşması 
CL Fıanchising 
Dl Anahtar teslim proje 
El Joint VentuIB 
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13. Aşağıdakilerden hangisi Joint Venlure'nin 

Işletmeye sağladığı yararlardan biri değildir? 

Al Maliyetlerde azalma sağlanır 
Bl Rekabetçi üstünlük elde edilir 
CL Sennaye riski yaşanmaz 
Dl Pol~ik baskılar azalır 
El Teknolojik üstünlük sağlanır 

14. Lisans anlaşmasında lisansiyenin satılan her 
ürün ıçın lısansöre ödediği paya ne ad 
verilir? 

Al Patent 
Bl Hisse senedi 
CL Know-how 
Dl TelW hakkı 
El Roya~e 

15. Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılıkların 
takımlarda yaratabileceği potansiyel 
sorunlardan biri değildir? 

Al Doğru olmayan ilet~imin gel~mesi 
Bl Algılamayla ilgili sorunlann oluşması 
cı Bağlılık eksikliğine neden olması 
Dl Etkinlik ve verimliliği tüm iş ortamına 

yayabilecek iş ortamının yaratılamaması 
E) Alınan karartarın genellikle isabetsiz olması 

16. Aşağıdakilerden hangisi aile kültürünün 
özelliklerinden biridir? 

Al Dikkatle düzenlenm~ kuıal ve pol~ikalaıa 
güvenilmesi ve herşeyin bu kurallara göre 
geıçekleştirilmesi 

Bl Çalışanları ödüllendirmede, güdülemede ve 
sorunları çözmede sistematik yaklaşımların 
uygulanması 

CL Çalışanlar aıasındaki ilişkilerin sınırlı olması 
ve statünün, görev ile birlikte var olması 

Dl Rasyonel bilgiden çok, sezgi ya da teClÜbe 
yoluyla ögrenilen bilgiye önem vennesi 

El Kişiselolmayan, etkin bir biçimsel hiyeIBrşik 
yapı olaıak faaliyet göstennesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. ~ağıdakilerden hangisi çok küıtürlü 
takımların özelliklerinden biri değildir? 

Al Rutin görevleıde yüksek verim alınır. 
Bl Başarı elde edilmek isteniyoısa dikkat, 

güven oluştunna ve takım bağlılığının 

geliştirilmesine önem verilmelidir. 
CL Tek küHürlü takımlara göre daha 

güçıüdürler. 
Dl iş yönelimli ve il~ki yönelimli bireylerin, 

kültürel çeşnlilik gösteren takımlaıda varlığı, 
uyum sağlanmasında zorluklarB. neden 
olabilir. 

El En yüksek verimin elde edilebilmesi için 
faaliyetlerin takım gel~im aşamalanna göre 
tanımlanması önemlidir. 

18. Oyelerlnln belli bır bölümünün benzer 
geçmişe sahıp olduğu takım türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Homojen takımlar 
Bl Çok kültürlü takımlar 
cı i ki kültürlü takımlar 
Dl Belirli takımlar 
El Etkin takımlar 

19. Pulrar ve Mccarty'e göre Amerikalılarca etik 
sayılıp Ruslarca etik dışı kabul edılen 

davranış aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Fiyat saptama 
Bl Kar maksimizasyonu 
CL Adam kayınna 
Dl Anlamsız kurallan yok sayma 
El Verilerle oynama 

20. "Roma'dayken Romalılar gibi yap" ilkesinin 
altında yatan anlayış aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Ahlak kurallan evrenseldir, her yeıde aynı 
olmalıdır. 

Bl Ahlak kurallan görelidir, her yeıde farklı 
olabilir. 

cı Uluslararası işletme ev sahibi ülkedeki yerel 
yöneticileri eMim için yurt dışına 
göndennelidir. 

Dl Uluslararası işletme ev sahibi ülkeye kendi 
kurallann. empoze etmelidir. 

El Benim dOğrulanm en dOğrudur anlayışının 
benimsenmesidir. 
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21. Ortak, çekirdek 

yaklaşımlardan 

alınmışbr? 

insani değerler a~ağıdaki 
hangls Inde göz önüne 

Al Küıtürel kuramlar 
Bl Sonuç temelli kuramlar 
CL Yararcı kuramlar 
Dl Uluslararası etik ilkeleri 
El Kural temelli kuramlar 

22. Ahlak standartlanna 
dayranl~lara na ad verilir? 

Al Sistematik davranış 
Bl Geleneksel davranış 
cı Örgütsel davranış 
Dl Bilişsel davranış 
El Etik davranış 

uygun. doğru 

23. ~ağıdakllerden hangisiişletmenin Iç kaynak 
analizinde değerlendırdığı faktörlerden 
biridir? 

Al Rekabet 
Bl Ekonomi 
cı Teknoloji 
Dl poınik denge 
El Malzeme 

24. ~ağıdakilerden hangisi uluslararası 
Işletmenin faalıyet göstereceği ülkenin 
seçiminde dikkate aldığı başlıca faktörlerden 
biri değildir? 

Al Devlet kontrolü 
Bl ithalaııaki yasal sınırlamalar 
C) Yabancı sermayeye uygulanan kısıtlamalar 
Dl Tüketicilerin eğnim düzeyi 
El Vergi ve faiz oranlan 

25. ~ağıdakllerden hangisi uluslararası 

işletmenin tesisini kuracağı yer konusundaki 
kararını etkileyen faktörlerden biri değildir? 

Al Pazara giriş 
Bl Taşımacılık kolaylığı 
CL Etnik yapı 
Dl işgücü 
El Rekabetçilere yakınlık 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2011 AS 3421-A 

26. Stratajinin uygulanmasında, ülke içindeki 
Işlemleri denız aşın yerlere taşımak ve 
geliştirmek ıçın kullanılan fonksiyon 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al i nsan kaynakları 
Bl Finans 
CL ülSlim 
Dl Pazarlama 
El Salın alma 

27. Kiş ilerin performanstan hep beraber sorumlu 
oldukları grup ve bölümlere ne ad verilir? 

Al Güçlendinne 
Bl Biçimsellik 
CL Yalay uzmanlaşma 
Dl Dikey uzmanlaşma 
El Melkezileşme 

28. Japon ve ABD örgüUerlne ılışkın aşağıdaki 
Ifadelerden hangisi yanlısbr? 

Al Japon öıgüUeri ABD öıgüllerinden daha az 
yelki devıslmektadir. 

Bl Birçok ABD fınnası melkezleşmeye 
g~mektedir. 

C) Japonlar dikey uzmanlığa önem 
vennektedir. 

Dl Japon öıgülleri ABD öıgüllerinden daha çok 
kal~e çemberleri kullanmaktadır. 

El Japon öıgülleri ABD öıgüUerine gölS daha 
biçimseldir. 

29. Aşağıdakilerden hangisi yan şırket yönetim 
kurulu kullanan uluslararası işletmelerin 
görev alanlanndan biri değildir? 

Al Sıkı meıkezi konIrol 
Bl Slıalejik planlamaya yaıdım elme 
cı Yerel yönelime lavsiyede bulunma 
Dl Yan şilkelin elik konulaıdaki uygulamalarına 

nezaret etme 
El ün~elerin yelSl şaıtlaıa alışmasına yaıdım 

elme 
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30. Petrol ve 

uvgulanamaya" 
hangisidir? 

madencilik sek1örlerinde 
yaklaşım aşağıdakilerden 

Al Kanna öıgül 
Bl Global fonksiyonel bölüm 
CL Global ümn bölüm 
Dl Uluslaıaıası bölüm 
El Global bölge bölüm 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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