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DIKKAT! 
By dıırşin kapsamırıa gir&1i boaı k-tH1U'lanla, 
de rs kHııl;)ırıızl1ı b~ ıma ha2l rlanm,a~ ruJa ın 
sonra tieğ i 'fiklikyilpıılmlŞ ,olabi l ir. Bııııun,la 
bi rrkte t esthıki ~orIJ lan. dler$ kit,abırı ızeta. 
veri leR bilei'lare !]iÖre cS!Vapb.ır~nıız. Biir 
şQrun UIil çı;ıv-.ılbı ŞQ lı raki du 0liil'1il kım~hiı ır kı 
deği mi " ollsa hi 8, kilaptı,ki bi 19iye, göre 
do ~ rlU ohm ,çevil"'l i ar etle ini x. 

1. Dünya pazarlarında genellikle geçerli olan 
normların ve uygulamaların benimsenmesi 
aşağıdakilerden hangisinin kapsamı nda yer 
alır? 

Al Rekabet 
Bl Teknoloji 
C) Örgüt kültürü 
D) Standardizasyon 
E) iş çevresi 

2. Bir ülkenin rakiplerinden kolaylıkla ayırt 

edilebilecek benzersiz bir ürün üretmesi 
aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır? 

A) Ürün teknolojisindeki üstünlüğüne 
B) Uygun iklim koşullarına 
C) Doğal kaynaklara ulaşım kolaylığına 
D) Kentli nüfusun oranına 
E) Ülkedeki ekonomik istikrara 

3. Aşağıdakilerden hangisi IMF'nin ana 
sözleşmesinde yer alan kuruluş 

amaçlarından biri değildir? 

A) Gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre kredi 
açmak ve özel sektörün gelişmesini 
sağlamak 

B) Uluslararası parasal işbirliğinin gelişmesini 

sağlamak 

C) Uluslararası ticaretin dengeli bir şekilde 

gelişmesine yardımcı olmak 
D) Çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına 

destek olmak 
E) Ödemeler dengesi sıkıntısı çeken üye 

ülkelere maddi destekte bulunmak 
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4. Özel bir uzmanlık gerektirmeyen 
biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğrudan ihracat 
B) Ortak ihracat 
C) Dolaylı ihracat 
D) Dikey ihracat 
E) Yatay ihracat 

5. Üyelerinin belli bir bölümünün 
geçmişe sahip olduğu takım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Belirli takımlar 
B) Çok kültürlü takımlar 
C) Verimli takımlar 
D) iki kültürlü takımlar 
E) Etkin takımlar 

ihracat 

benzer 
türü 

6. Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılık 

gösteren takımların yönetiminde kullanılan 

prosedürlerden biri değildir? 

A) Takım üyelerinin, farklılıkları göz önüne 
alınarak seçilmesi 

B) Takım üyelerinin birbirleri hakkında karşılıklı 

görüşlere sahip olması 
c) Sürece katılabilmek için takım üyelerinin 

farklı güce sahip olması 
D) Takım üyelerinin etnik özelliklerine göre 

değil görevlerin gerektirdiği yeteneklere 
göre seçilmesi 

E) Yöneticilerin takıma, süreç ve sonuçlarla 
ilgili pozitif geri bildirim vermesi 

7. işin doğasına yönelik güçlü bir duygu birliği 
içinde organizasyon üyelerinin kuvvet 
bularak büyüdüğü bir ortam yaratan örgüt 
kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidr? 

A) Etnik kültür 
B) Aile kültürü 
C) Kılavuz ok kültürü 
D) Eyfel kulesi kültürü 
E) Kuluçka makinesi kültürü 
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8. Kural temelli kuramlara göre etik açıdan 

doğrular nasıl bir özellik taşır? 

A) Esnek 
B) Mutlak 
c) Soyut 
D) Çıkarcı 

E) Göreli 

9. Aşağıdakilerden hangisi tüm işletmeler 

tarafından gözetilmesi gereken etik 
standartlar arasında :ıL!! almaz? 

A) insan kaynakları istihdamında adalet hakkı 
B) Yaşam standardının iyileştirilmesi hakkı 

C) Sağlıklı yaşama hakkı 

D) Ekonomik yönden gelişme hakkı 
E) Seçme ve seçilme hakkı 

10. Ahlak standartlarına uygun, doğru 

davranışlara ne ad verilir? 

A) Örgütsel davranış 
B) Etikdavranış 

C) Sistematik davranış 
D) Bilişsel davranış 

E) Geleneksel davranış 

11. Yönetsel koordinasyon yaklaşımının temel 
odak noktası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üretimde standartlaşma 
B) Finansman politikası 
C) Çalışanlara değer verme 
D) Pazarlama yönetimi 
E) Üretimde kullanılan teknoloji 

12. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası 

işletmelerin stratejik eğilimlerinden biri 
değildir? 

A) Geosentrik eğilim 
B) Regiosentrik eğilim 
C) Etnosentrik eğilim 
D) Ütopik eğilim 
E) Polisentrik eğilim 
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A 
13. Ev sahibi ülke kültürünün egemen olduğu 

eğilim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Etnosentrik eğilim 
B) Polisentrik eğilim 
C) Uluslar arası eğilim 
D) Geosentrik eğilim 
E) Regisentrik eğilim 

14. Petrol ve 
uygulanamayan 
hangisidir? 

madencilik 
yaklaşım 

A) Global bölge bölüm 
B) Karma örgüt 
c) Global fonksiyonel bölüm 
D) Global ürün bölüm 
E) Uluslararası bölüm 

sektörlerinde 
aşağıdakilerden 

15. Örgütün ihtiyaçlarını en iyi biçimde 
karşılayacak özel tasarım türünü 
yaratmasına imkan sağlayan örgüt yapısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Global bölge bölüm 
B) Global fonksiyonel bölüm 
C) Global ürün bölüm 
D) Uluslar arası bölüm 
E) Karma örgüt 

16. Aşağıdakilerden hangisi yan şirket yönetim 
kurulu kullanan uluslararası işletmelerin 

görevalanlarından biri değildir? 

A) Yan şirketin etik konulardaki uygulamalarına 
nezaret etme 

B) Sıkı merkezi kontrol 
C) Stratejik planlamaya yardım etme 
D) Ünitelerin yerel şartlara alışmasına yardım 

etme 
E) Yerel yönetime tavsiye de bulunma 
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17. Ülke dışında görevli yöneticilerin ve 
ailelerinin yabancı ülkedeki günlük 
yaşantılarını kolaylaştırmaya yönelik verilen 
eğitim aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Uyum eğitimi 
Bl işbaşı eğitimi 
C) işletmeyi tanıtıcı eğitim 
D) ingilizce eğitimi 
E) Ekonomi ve iş dünyası eğitimi 

18. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir 
işletmenin ücret yönetiminde karşılaştığı 

önceliğe sahip sorunlardan biridir? 

A) Ödemelerin farklı ekonomik koşullara göre 
uyumlaştırılması 

B) Kısa dönemli görevlendirmelerin 
ücretlendirilmesi 

c) Kadrolama politikasının ücretlendirmeye 
etkisinin araştırılması 

D) Çalışanların performanslarının değerlen

dirilmesi 
E) Sigorta ödemelerinin çeşitliliği 

19. Bir ülkede kullanılan dil, insanların değer 

yargıları ve tutumları uluslararası 

pazarlamayı etkileyen çevre faktörlerinden 
hangisinin kapsamında yer alır? 

A) Doğal 
B) Yasal 
C) Demografik 
D) Kültürel 
E) Ekonomik 

20. Aşağıdakilerden hangisi ülke dışı dağıtım 

kanalı üyesi acente ile çalışmanın 

yararlarından biri değildir? 

A) Fiyatlar ve müşteri seçimlerinin ihracatçının 

elinde olması 
B) Acentelerin her zaman ihracatçı işletmenin 

istediği performansı göstermesi 
c) Acente vasıtası ile dış pazardaki 

değişikliklerden zamanında haberdar 
olunması 

D) Yerel alcılarla doğrudan temas kurma 
imkanı sağlaması 

E) Acentelerin çalışmalarının reklamlarla 
desteklenebilmesi 

A 8 

A 
21. Bağlı ortaklığın bilançosunda yer alan tüm 

varlık ve borçların bilanço tarihindeki kurdan 
çevrilmesi aşağıdaki yöntemlerden 
hangisinin gereğidir? 

A) Cari kur yöntemi 
B) Cari-cari olmayan kalemler yöntemi 
C) Parasal-parasal olmayan kalemler yöntemi 
D) Zaman faktörüne dayalı yöntem 
E) Konsolidasyon 

22. Bağlı şirket, ana şirketin lisansıyla üretim 
yapabilmek için 5.000 dolar lisans ücreti 
ödemektedir. Bu durumda konsolide finansal 
tabloda yer alacak tutar aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Bağlı şirketin giderini 5.000 dolar artırdığı 
için konsolide tablolarda 5.000 dolar olarak 
yer alır. 

B) Grup içi işlem olduğu için bu tutar konsolide 
mali tablolarda yer almaz. 

CL Hasılat olarak 5,000 dolar ve konsolidasyon 
tarihindeki kur üzerinden çevrilerek o 
büyüklük üzerinden gider olarak yer alır, 

D) Ana şirketin hasılatını 5,000 dolar artırdığı 
için konsolide tablolarda 5,000 dolar olarak 
yer alır, 

E) 5,000 dolar hem hasılat hem de gider 
olarak yer alır, 

23. Döviz kurlarının dalgalanmasına herhangi bir 
sınırlamanın konulmadığı ve merkez 
bankalarının müdahalelerinin olmadığı kur 
sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Esnek kur sistemi 
B) Ayarlanabilir kur sistemi 
c) Sabit kur sistemi 
D) Yönetimli dalgalanma 
El Sürünen pariteler 

24. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası 

finansal araçlarından biri değildir? 

A) Mevduat sertifikaları 
B) Hazine bonoları 
c) Euro tahviller 
D) Repo 
E) Finansman bonosu 
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25. Bir işletme grubunun bir üyesine ya da bir 
üyenin diğerine bir ürünü satarken uyguladığı 
fiyat aşağıdakilerden hangisidir? 

Al imtiyazlı fiyat 
B) Bağlı fiyat 
CL Takım fiyatı 

D) Özel fiyat 
E) Transfer fiyatı 

26. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası 

işletmelerin stok yönetimi ile ilgili 
karşılaştıkları risklerden biri değildir? 

Al Yüksek gümrük vergileri 
B) Karışık gümrük işlemleri 
c) Para değerindeki değişiklikler 
D) Kısa nakliye süresi 
E) Arz kesintileri 

27. Aşağıdakilerden hangisi 
işletmelerinde kullanılan 

arasında ~ almaz? 

Al Telekonferans 
B) Uzman sistemler 
c) Esnek üretim sistemleri 
D) Yapay zeka sistemleri 
E) Elektronik veri değişimi 

hizmet 
teknolojiler 

28. Üretim sisteminden insanı çıkaran ileri 
teknolojiye ne ad verilir? 

Al Tele yönetim 
B) Karar destek sistemi 
CL Yapay zeka 
D) Otomasyon 
E) Sanal gerçeklik 

29. işletmenin tasarımda, üretim kapasitesinde 
ve ürün karmasında değişen koşullara uyum 
gösterme yeteneğine ne ad verilir? 

Al Atak üretim 
B) Süreç matrisi 
c) Çevrim hızı 
D) Esneklik 
E) Profesyonel hizmet 
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A 
30. Aşağıdakilerden hangisi dünya pazarında 

belirgin üstünlüğe sahip ülkelerin öncelik 
verdikleri çabalar arasında ~ almaz? 

A) Üretilen güncel bilgilerin tümünü yaşama 
geçirmek 

B) En iyi eğitim sistemini kurup işletmek 
CL Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 

desteklemek 
D) En üstün beyinleri bulup etkili olarak 

çalıştırmak 
E) Piramit organizasyon yapısını korumak ve 

geliştirmek 
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