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ULUSLARARASI iŞLETMECiLiK A 
2011 BS 3421-A 

1. Aşağıdakilerden hangisi 1970'lerde Avrupa 
ve Japon işletmelerinin ABD işletmelerine 

üstünlük sağlamasına yol açan nedenlerden 
biridir? 

A) Devlet desteği almak 
B) Kaynak ve enerji konusunda tedbirli 

davranmak 
C) Yeni pazarlara yönelmek 
D) Pazarlama teknikleri geliştirmek 
E) Yabancı işletmelerle ortaklık kurmak 

2. Bütün girdilerde meydana gelen artışa bağlı 
olarak ortalama maliyetlerde meydana gelen 
düşmenin nedeni aşağıdakilerden hangisi
dir? 

A) Rekabet şartları 
B) Ülke benzerlikleri 
C) Ürün yapısındaki benzerlikler 
D) Ürün farklılaştırması 
E) Ölçek ekonomisi 

3. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel ekonomik 
entegrasyonlardan biri değildir? 

A) Avrupa Birliği (AB) 
B) Asya ve Pasifik Ekonomik işbirliği (APEC) 
C) Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) 
D) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 

(NAFTA) 
E) islam Konferansı Teşkilatı (iKT) 

4. Aşağıdakilerden hangisi 
işletmeleri ortak işletme 

nedenlerden biri değildir? 

A) Tüketici tercihleri 
B) Sermaye ile ilgili riskler 
C) Politik baskılar 
D) Sermaye ihtiyacı 

uluslararası 

kurmaya iten 

E) Ev sahibi ülke hükümetiyle iyi ilişkiler kurma 
ihtiyacı 
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5. Aşağıdakilerden hangisi Eyfel Kulesi 
kültürünün özelliklerinden biridir? 

A) Değişimin hızlı gerçekleştirilmesi 

B) Görevlerdeki oryantasyona ve işyerindeki 

eşitliğe vurgu yapması 
C) Çalışanlar arasındaki ilişkilerin sınırlı olması 

D) işin doğasına yönelik güçlü bir duygu birliği 
içinde organizasyon üyelerinin kuvvet 
bularak büyüdüğü bir ortam yaratması 

E) Yaratıcı yeteneklerin kısıtlanmayacağı bir 
organizasyonun üyesi olmayı isteyen 
çalışanlardan oluşması 

6. Ortak, çekirdek insani değerler ve evrensel 
etik davranış standartları aşağıdaki 

yaklaşımlardan hangisinde göz önüne 
alınmıştır? 

A) Kültürel kuramlar 
B) Yararcı kuramlar 
C) Uluslararası etik ilkeleri 
D) Kural temelli kuramlar 
E) Sonuç temelli kuramlar 

7. Ev sahibi ülke kültürünün egemen olduğu 

eğilim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Polisentrik eğilim 
B) Etnosentrik eğilim 
C) Regisentrik eğilim 
D) Geosentrik eğilim 
E) Uluslararası eğilim 

8. Üretim süreçleri sıkı merkezi koordinasyon 
ve kontrol gerektiren firmalar ile ürünlerini bir 
coğrafi k bölgeden diğerine taşıyan firmalar 
ıçın gerekli olan yapı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Global bölge bölüm 
B) Uluslararası bölüm 
C) Global fonksiyonel bölüm 
D) Global ürün bölüm 
E) Karma örgüt 
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9. Uluslararası işletme işe alma sürecinde 
öncelikle hangi faaliyeti yerine getirmelidir? 

A) Personelle görüşme 
B) iş için gerekli asıl becerileri tanımlama 
C) Uluslararası çalışacak personelin özelliklerini 

belirleme 
D) Referansları değerlendirme 

E) Testler yapma 

10. Belirlenen koşullara göre bir işin yerine 
getirilme düzeyine ne ad verilir? 

A) Eğitim 

B) Uyum 
C) Kabiliyet 
D) Performans 
E) Kalite 

11. Uluslararası bir işletmenin eğitim ve 
geliştirme faaliyetinde öncelikle gerçekleş

tirilmesi gereken işlem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Eğitim ve geliştirme programının ayrıntı-

larının belirlenmesi 
B) Eğitim sonuçlarının ölçülmesi 
C) Eğitimin verilmesi 
D) Eğitim ve geliştirme yönteminin seçilmesi 
E) Eğitim ve geliştirme ihtiyacının belirlenmesi 

12. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası 

pazarlamada karşılaşılan yasal sınırlama

lardan biri değildir? 

A) Ürün ile ilgili standartların konulması 
B) Kar transferinin önlenmesi 
C) ithalata konan kotalar 
D) Gümrük vergileri 
E) Ülke kültürlerinin homojen olması 
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13. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazar-

lamada uru n planlaması konusunda 
kullanılan stratejilerden biri değildir? 

A) Yararlanma şekli değişen tek ürün tek 
tanıtma 

B) Tek ürün tek tanıtma 
C) Tanıtmayı değiştirmeden ürünü değiştirmek 
D) Hem üründe hem tanıtımda değişiklik 

yapmak 
E) Yeni ürün üretmek 

14. Aşağıdakilerden hangisi ihracatta fiyatlan
dırma stratejileri arasında ~ almaz? 

A) Rakiplerin pazardan dışlanması için düşük 
fiyat uygulama stratejisi 

B) Talebin yaygınlaştırılması stratejisi 
C) Maliyet-gelir dengesini sağlama stratejisi 
D) Pazara nüfuz etme stratejisi 
E) Pazarın kaymağını alma stratejisi 

15. Amacı, kamu yararına, dünya sermaye 
piyasası katılımcıları ve diğer karar vericiler 
için finansal tabloların hazırlanmasında ve 
sunulmasında uyulması gereken muhasebe 
standartlarını oluşturmak, yayınlamak ve 
bunların dünya üzerinde genel kabul 
görmelerini sağlamak olan kurum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) UI uslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
(IASB) 

B) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 
(lFA) 

c) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
D) Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü 

(OECD) 
E) Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları 

Örgütleri (LOSCO) 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin 
muhasebe sisteminin gelişimini etkileyen 
değişkenlerden biri değildir? 

A) Ülkenin yasal sistemi 
B) Ülkenin nüfusu ve büyüklüğü 
C) Ülkenin kültürü ve kültürel değerleri 
D) Ülkenin ekonomik sistemi 
E) Diğer ülkelerle politik ve ekonomik bağlar 
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17. Farklı ülkelerde faaliyette bulunan bağlı 

şirketlerin kendi ülke para birimleriyle 
hazırladıkları finansal tablolarını ana şirketin 
bulunduğu ülkenin para birimi itibariyle ifade 
etmelerine ne ad verilir? 

A) Finansal tabloların çevrimi 
B) Uluslar arası muhasebe 
C) Otonom finansal tablolar 
D) Konsolide finansal tablolar 
E) Entegre finansal tablolar 

18. Anlaşmanın yapıldığı anda veya en çok iki 
gün içinde teslimin söz konusu olduğu 

işlemlerde uygulanan kur aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Forward döviz kuru 
B) Vadeli kur iskontosu 
C) Swap döviz kuru 
D) Vadeli döviz primi 
E) Spot döviz kuru 

19. Döviz kurunun tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) iki ulusal paranın başka bir ulusal para 
paydasından hesaplanmasıdır. 

B) Döviz alış ile satış fiyatı arasındaki farktır. 
C) Bir ulusal paranın diğer bir parayla değişim 

oranıdır. 

D) Nakit şeklindeki yabancı parayı ifade eder. 
E) Döviz şeklindeki yabancı parayı ifade eder. 

20. Döviz piyasaları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Nakit şeklindeki yabancı paralar efektif 
olarak adlandırılır. 

B) Dünyadaki en büyük döviz piyasası Tokyo 
piyasası dır. 

C) Dünyada en büyük piyasa döviz 
piyasalarıdır. 

D) Döviz piyasaları örgütlenmiş piyasa 
niteliğinde değildir. 

E) Döviz piyasaları tam rekabet koşullarına en 
yakın piyasalardır. 
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21. Dolaylı yatırımlarla ilgil i aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yatırımcılar genellikle gerçek kişilerdir. 
B) Getirileri arasında transfer fiyatlaması 

sayılamaz. 

C) Yatırım süresi doğrudan yatırımlara göre 
kısadır. 

D) Yabancı yatırımcı sermayenin yanında 

üretim teknolojisi ve marka gibi değerlerini 

de getirmektedir. 
E) Finansal varlıklarına yatırım yapılan 

firmaların yönetimine doğrudan bir 
müdahale amacı yoktur. 

22. Çalışma sermayesi yönetiminin 2.!!. önemli 
yönü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nakit yönetimi oluşturulması 
B) Pazarlama karmasının oluşturulması 
C) Üretim yönteminin seçilmesi 
D) Stok yönetiminin oluşturulması 
E) Kalite kontrol sisteminin kurulması 

23. Joint Venture ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Joint venture belirsizliğin yüksek olduğu 

ülkelerde yatırım yapma riskini ve maliyetini 
paylaşmak açısından üstünlüğe sahiptir. 

B) iki veya daha fazla işletmenin belirli bir 
faaliyeti birlikte gerçekleştirmek üzere 
oluşturdukları ortaklıktır. 

C) Kamulaştırma riskinin azaltılmasında joint 
venturelar bir araç olabilmektedir. 

D) Ortaklar joint venture dan çıkabilme hakkına 
sahip değildir. 

E) Joint venture yaratan ortaklardan herhangi 
birinin ekonomik ve hukuki kişiliği yok olmaz. 

24. Aşağıdakilerden hangisi sistem 
sınıflandırmaları içinde Y..2I almaz? 

A) Mekanik sistemler 
B) Kaotik sistemler 
C) Açık ve kapalı sistemler 
D) Sosyal sistemler 
E) Biyolojik sistemler 
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25. Aşağıdakilerden hangisi sistemin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik 
olması 

B) Girdilerinin, işleyişinin, çıktılarının, 

dengesinin ve denetiminin olması 
C) Sistem birimleri arasında tanımlı değil, 

tesadüfi ilişkilerin olması 
D) Alt birimlerden oluşması 
E) iç ve dış çevresi ile etkileşim içinde olması 

26. Sistemlerin bozulma eğiliminde olmasına ne 
ad verilir? 

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

27. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin birincil 
hedefini belirler? 

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

28. Yeni mal, hizmet ve bilginin geliştirilmesi ve 
hızla pazara sürülmesine üretim stratejisinde 
ne ad verilir? 

A) Pazara nüfuz etme 
B) Fiyat liderini takip etme 
C) Talebi yaygınlaştırma 
D) Temel yetenek üstünlüğü 
El Talebe göre sınırlandırma 
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29. Tüketicide satın alma isteği yaratan mal, 

hizmet veya bilginin belirgin niteliklerine ne 
ad verilir? 

A) Pazarlama stratejileri 
B) Tüketici odaklı tasarımlar 
C) Ürün bileşenleri 
D) Satış artırıcı çabalar 
E) Satın aldırıcı özellikler 

30. Aşağıdakilerden hangisi rekabette öncelik 
stratejileri arasında ~ almaz? 

A) Çevrim hızı öncelikli rekabet stratejisi 
B) Maliyet öncelikli rekabet stratejisi 
C) Kalite öncelikli rekabet stratejisi 
D) Girişim öncelikli rekabet stratejisi 
E) Esneklik öncelikli rekabet stratejisi 
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