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ULUSLARARASI iŞLETMECiLiK A 
2009 VS 3421-A 

1. Dünya pazarlarında, mal ve hizmet üretiminin 
entegre ve birbirine bağlı hale gelmiş olduğu 
süreç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Teknoloji 
B) Dış çevre 
C) Globalleşme 

D) Rekabet 
E) Standardizasyon 

2. Uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişi

minde, çeşitli bireylerin ülke dışında 

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

A) Karanlık dönem 
B) Sömürgecilik dönemi 
C) Uluslararası dönem 
D) Ayrıcalıklar dönemi 
E) Ticaret dönemi 

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

A) Nitelikli işgücü teorisi 
B) Heckscher-Ohlin teorisi 
C) Stolper-Samuelson Teorisi 
D) Faktör fiyatları eşitliği teorisi 
E) Rybczynski Teorisi 

4. Taşıma giderleri göz önüne alındığında, 

üretim sürecinde hacmini yitiren ya da 
ağırlığı azalan ürünlerden oluşan endüstriler 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Serbest endüstriler 
B) Karma endüstriler 
C) Emek yoğun endüstriler 
D) Kaynağa yönelimli endüstriler 
E) Pazar yönelimli endüstriler 
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5. Başlıca amacı uluslararası para sisteminin 
düzenli bir biçimde işlemesini sağlamak ve 
üye ülkelerin dış ödeme güçlüklerinin 
çözümüne katkıda bulunmak olan kurum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uluslararası Para Fonu (IMF) 
B) Dünya Bankası (WB) 
c) Uluslararası Çalışma Örgütü (lLO) 
D) Uluslararası Kalkınma Birliği (ıDA) 
E) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 

6. Üyelerinin petrol politikalarını birleştirmek ve 
koordine etmek, bireysel ve ortak çıkarlarını 
korumak amacıyla 1960 tarihinde oluşturulan 
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ILO 
B) OECD 
c) OPEC 
D) UNESCO 
E) IMF 

7. Yatırımı yapan firmaya ev sahibi ülkedeki 
varlıkları, mülkiyeti ve yan kuruluşları 

üzerinde kontrololanağı sağlayan ticari hak 
yatırımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karma yabancı yatırımı 
B) Doğrudan yabancı yatırımı 
c) Dikey yabancı yatırımı 
D) Dolaylı yabancı yatırımı 

E) Yatay yabancı yatırımı 

8. Aşağıdakilerden hangisi ülke dışı birleşme 

ve ele geçirme yöntemlerinden biri değildir? 

A) Başlıca nedeni mevcut ya da potansiyel 
rekabeti kesme k olan birleşme ve ele 
geçirmeler 

B) A ülkesinden ihracat firmasının, ihracat 
yaptığı B ülkesindeki firma ile birleştiği 

ihracat bağlantılı birleşme 
c) Ev sahibi ülkedeki ana firmayı ele geçirme 
D) Rakip uluslararası işletmeler arasındaki 

benchmarking 
E) Rakip uluslararası işletmeler arasındaki 
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9. Üyelerinin benzer geçmişi ve 
algılamaları paylaştığı takım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) iki kültürlü takımlar 
B) Homojen takımlar 
C) Amaçlı takımlar 

D) Belirli takımlar 
E) Çok kültürlü takımlar 

genel 
tipi 

10. Hiyerarşiye ve görevlere güçlü bir vurgu 
yapmasıyla tanımlanan örgüt kültürü tipi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aile kültürü 
B) Pragmatik örgüt kültürü 
C) Kuluçka makinesi kültürü 
D) Klavuz ok kültürü 
E) Eyfel kulesi kültürü 

11. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir 
işletmenin uyması gereken evrensel etik 
davranış standartlarından biri değildir? 

A) Çevrenin korunması 
B) Ev sahibi ülkenin iç siyasetine karışılmaması 
C) Düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne saygılı 

olunması 

D) Yerel işletmelerle rekabete girilmemesi 
E) insan kaynaklarının iş güvenliği, iş 

güvencesi, adalet gibi haklarının korunması 

12. Ahlak standartlarına uygun, doğru 
davranışlara ne ad verilir? 

A) Etik davranış 
B) Bilişsel davranış 

C) Örgütsel davranış 
D) Sistematik davranış 
E) Geleneksel davranış 
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13. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite 

yaklaşımının aşamalarından biri değildir? 

A) Boşa harcanan zamanın ve gereksiz işlerin 
elenmesi 

B) Rakip işletme üretim sistemlerinin taklit 
edilmesi 

c) Çalışanların eğitilmesi 
D) Ödül sisteminin kurulması 
E) Yeniden yapılanma süreciyle iş tanımlarının 

belirlenmesi 

14. Stratejik planlamada kullanılan 

koordinasyon yaklaşımı 

konulardan hangisine odaklanır? 

A) Çalışanlara değer verme 
B) Tüketici fikirlerine değerverme 
c) Teknoloji geliştirme 
D) Pazar payını artırma 
E) Organizasyon yapısını iyileştirme 

yönetsel 
aşağıdaki 

15. işletmelerde karar alma, iletişim ve kontrolde 
tanımlanmış yapıların ve sistemlerin 
kullanılmasına ne ad verilir? 

A) Merkezleşme 
B) Uzmanlık 

c) Biçimsellik 
D) Fonksiyonellik 
E) Verimlilik 

16. Birbiriyle yakın işbirliği ve çalışma içinde 
olan büyük ve dikeyolarak birleşmiş 

şirketler grubuna ne ad veril ir? 

A) Keiretsu 
B) Tröst 
c) Karma örgüt 
D) Kartel 
E) Ortak girişim 
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17. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir 
işletmenin Almanya'daki bağlı kuruluşunda 

Fransa uyruklu yönetici çalıştırmasına ne ad 
verilir? 

A) Merkeziyetçi yapı 
B) Regiosentrizm 
C) Etnosentrizm 
D) Geosentrizm 
E) Polisentrizm 

18. Uluslararası işletmelerin, işe alma sürecinde 
öncelikle yerine getirmesi gereken faaliyet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) işe alınacak personelle görüşme yapılması 
B) işe alınacak personele test uygulanması 
C) Uluslararası çalışacak personelin 

özelliklerinin belirlenmesi 
D) Referansların değerlendirilmesi 
E) iş için gerekli asıl becerilerin tanımlanması 

19. Aşağıdakilerden hangisi ihracatta kullanılan 

fiyatlandırma stratejilerinden biri değildir? 

A) Pazara nüfuz etme stratejisi 
B) Talebin yaygınlaştırılması stratejisi 
C) Rakipleri pazardan dışlama stratejisi 
D) Pazarın kaymağını alma stratejisi 
E) Küsuratlı fiyat uygulama stratejisi 

20. Aşağıdakilerden hangisi ihracatta 
fiyatlandırma stratejisi belirlenirken göz 
onune alınması gereken ürüne özgü 
faktörlerden biri değildir? 

A) Navlun gönderme maliyeti 
B) Tüketicilerin satın alma gücü 
C) ikame ürünler 
D) Ürünün yaşam eğrisinde bulunduğu dönem 
E) Kalite servis özellikleri 
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21. Ana şirketlerin ve bağlı şirketlerin 

faaliyetlerinin birleştirilerek tek bir para 
cinsinden ifade edilmiş finansal tablo setine 
ne ad verilir? 

A) Çevrime tabi tutulmuş finansal tablolar 
B) Otonom ortaklıklar tabloları 
c) Entegre ortaklıklar tabloları 
D) Fonksiyonel finansal tablolar 
E) Konsolide finansal tablolar 

22. Işletmenin tüm varlık ve borçlarının bilanço 
tarihindeki kurdan çevrilirken öz kaynakların 
tarihi kurdan çevrildiği yabancı paralı 
finansal tablo çevrim yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fonksiyonel Para Birimi Yöntemi 
B) Zaman Faktörüne Dayalı Yöntem 
c) Parasal-Parasal Olmayan Kalemler Yöntemi 
D) Cari Kur Yöntemi 
E) Cari-Cari Olmayan KalemlerYöntemi 

23. Dünya döviz piyasalarında !u!. ili kullanılan 
para birimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Euro 
B) ABD Doları 
c) Japon Yeni 
D) ingiliz Sterlini 
E) Alman Markı 

24. Bir reel ya da finansal varlığın belirli bir 
sürede, önceden belirlenmiş bir fiyattan satın 
alınması ya da satılması hakkını veren 
sözleşmeye ne ad verilir? 

A) Swap 
B) Future 
c) Spot 
D) Opsiyon 
E) Forward 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2009 VS 3421-A 

25. Çalışma sermayesi yönetiminin !!! önemli 
yönü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alacak yönetimi 
B) Para değerindeki değişmelerin takip 

edilmesi 
C) Enflasyon 
D) Stok yönetimi 
E) Nakit yönetimi 

26. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yabancı 

yatırım şekillerinden biri değildir? 

A) Mevcut bir şirketin azınlık hissesini almak 
B) Mevcut bir işletmeyi satın almak 
C) Mülkiyeti tek başına ana şirkete ait olmak 

üzere bağlı şirket kurmak 
D) Mevcut bir işletme ile birleşmek 
E) Ortak girişim 

27. Aşağıdakilerden hangisi sistem 
sınıflandırmaları içinde ll.2r. almaz? 

A) Mekanik sistemler 
B) Kaotik sistemler 
C) Açık ve kapalı sistemler 
D) Sosyal sistemler 
E) Biyolojik sistemler 

2B. Sistemlerin bozulma eğiliminde olmasına ne 
ad verilir? 

A) Sinerji 
B) Parametre 
C) Entropi 
D) Dinamik denge 
E) Statik denge 

29. Aşağıdakilerden 

biçimlendirme 
almaz? 

hangisi strateji 
aşamaları arasında .ll..!li 

A) Girişimin pazardaki konumunun belirlenmesi 
B) Küresel talebin tahmin edilmesi 
C) Satın aldıncı özelliklerin ve satın aldıncı 

etkenin saptanması 
D) işletmenin birincil hedefinin saptanması 
E) Temel girişim yeteneğinin belirlenmesi 

A 9 

A 
30. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin birincil 

hedefidir? 

A) işletme politikası 
B) işletme stratejisi 
c) işletme misyonu 
D) işletme bütçesi 
E) işletme ekonomisi 
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