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ULUSLARARASI iŞLETMECiLiK A 
2009 AS 3421-A 

1. Dünya pazarları nda geneli ikle geçerli olan 
normların ve uygulamaların benimsenmesi 
aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer 
alır? 

A) Kültür 
B) Rekabet 
C) iş çevresi 
D) Standardizasyon 
E) Teknoloji 

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

A) Globalleşme 
B) Standardizasyon 
C) Teknoloji 
D) Dış çevre 
E) Rekabet 

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

4. Merkantilist düşünceye göre bir ülkenin 
refahı aşağıdaki faktörlerden hangisine 
bağlıdır? 

A) Ülkenin jeopolitik konumuna 
B) Ülkenin yüzölçümüne 
C) Yetişmiş insan gücüne 
D) Sahip olduğu değerli madeniere 
E) Genç nüfusun toplam nüfusa oranına 
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5. "Bir ülke, diğerleriyle karşılaştırıldığında, 
hangi malların üretiminde daha yüksek bir 
üstünlüğe sahipse o mallarda 
uzmanlaşmaııdır." görüşünü temel alan 
uluslararası ticaret teorisi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Doğal üstünlük teorisi 
B) Karşılaştırmalı üstünlük teorisi 
c) Rekabetçi üstünlük teorisi 
D) Reel üstünlük teorisi 
E) Mutlak üstünlük teorisi 

6. 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) Pazaryönelimli endüstriler 

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

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

8. Dünya genelinde yaşam kalitesini artırmak 
ve fakirliği azaltmak amacıyla, gelişme 

yolundaki ülkelere proje ve program kredileri 
vermek amacıyla kurulan kurum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dünya Bankası 
B) Uluslararası Para Fonu 
c) Dünya Ticaret Örgütü 
D) Uluslararası Çalışma Örgütü 
E) Dünya Sağlık Örgütü 
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9. Aşağıdakilerden hangisi IMF'nin ana 
sözleşmesinde yer alan kuruluş 

amaçlarından biri değildir? 

A) Çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına 
destek olmak 

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

C) Uluslararası ticaretin dengeli bir şekilde 
gelişmesine yardımcı olmak 

D) Ödemeler dengesi sıkıntısı çeken üye 
ülkelere maddi destekte bulunmak 

E) Uluslararası parasal işbirliğinin gelişmesini 

sağlamak 

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

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

11. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası 

işletmeleri ülke dışında faal iyet göstermeye 
iten nedenlerden biri değildir? 

A) Ticaret engellerinin kaldırılması 
B) işletmelerin ülke içinde küçülmesi 
C) Ülkelerin himayecilikten uzaklaşması 
D) Ülke dışından fırsatların doğması 
E) Kar yönünden ülke içinde tıkanıklık 

yaşanması 
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12. Dolaylı ihracat ve doğrudan ihracatla ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Önemli ticari engellerin bulunmadığı 
durumlarda firmalar doğrudan ihracatı tercih 
eder. 

B) Dolaylı ihracat, yabancı ithalatçılarla iş 

ilişkisi geliştirme ihtiyacı duymaksızın satışla 
ilgilenen tepkisel firmalara daha çekici 
gelmektedir. 

c) Dolaylı ihracat doğrudan ihracata kıyasla 

daha düşük maliyetlidir ve daha az zaman 
alıcıdır. 

D) Dolaylı ihracat yöntemleri, çoğunlukla daha 
sonra denizaşırı ihracat yapacak 
uluslararası işletmelere girdi üreten küçük 
firmalar tarafından kullanılır. 

E) Dolaylı ihracat, daha yüksek risk içerir bu 
nedenle daha çok taahhüt gerektirir. 

13. Yabancı bir işletmenin yerli bir işletmeyle 

ortak olarak yeni bir işletme kurmasıyla 

gerçekleştirilen ortaklık türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Franchising 
B) Lisansör 
c) Joint Venture 
D) Leasing 
E) Royalte 

14. Görevlerdeki oryantasyona ve iş yerindeki 
eşitliğe vurgu yapan örgüt kültürü tipi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kılavuz ok kültürü 
B) Aile kültürü 
c) Kuluçka makinesi kültürü 
D) Eyfel kulesi kültürü 
E) Pragmatik kültür 

15. Üyelerinin belli bir bölümünün 
geçmişe sahip olduğu takım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çok kültürlü takımlar 
B) iki kültürlü takımlar 
c) Belirli takımlar 
D) Homojen takımlar 
E) Etkin takımlar 

benzer 
türü 
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16. Aşağıdakilerden hangisi aile kültürünün 
özelliklerinden biridir? 

A) Çalışanlar arasındaki ilişkilerin sınırlı olması 

ve statünün, görev ile birlikte var olması 
B) Kişiselolmayan, etkin bir biçimsel hiyerarşik 

yapı olarak faaliyet göstermesi 
C) Çalışanları ödüllendirmede, güdülemede ve 

sorunları çözmede sistematik yaklaşımların 
uygulanması 

D) Dikkatle düzenlenmiş kural ve politikalara 
güvenilmesi ve herşeyin bu kurallara göre 
gerçekleştirilmesi 

E) Rasyonel bilgiden çok, sezgi ya da tecrübe 
yoluyla öğrenilen bilgiye önem vermesi 

17. "Bir grup, takım yada topluluğu oluşturan 

bireylerin birden fazla etnik kökene, dile, 
dine, tarihsel geçmişe ve kültüre sahip 
olması" şeklinde tanımlanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çok kültürlülük 
B) Tek kültürlülük 
C) Kültür 
D) Gelenek 
E) Norm 

18. Örgütlerin temel misyon ve uzun dönem 
amaçlarını belirleme süreci olup, sonra 
misyonu gerçekleştirmek ve amaçlara 
ulaşmak için uygulanan plana ne ad verilir? 

A) Strateji uygulaması 
B) Polisentrik 
C) Çevre a na lizi 
D) Stratejik planlama 
E) Etnosentrik 

19. Yönetsel koordinasyon yaklaşımının odak 
noktası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üretimde standarllaşma 
B) Finansman politikası 
C) Çalışanlara değer verme 
D) Pazarlama yönetimi 
E) Üretimde kullanılan teknoloji 
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20. Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama 

yaklaşımlarından biri değildir? 

A) Yönetsel koordinasyon stratejisini uygulama 
B) Politikaya odaklanma 
c) Personele odaklanma 
D) Kaliteye odaklanma 
E) Ekonomiye odaklanma 

21. Stratejik planlamada üstünde üreticinin adı 

olmadan ve kullanılan markaya bağlı 

kalınmadan ürünün satılmasını mümkün kılan 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Politik zorunluluk 
B) Ekonomik zorunluluk 
c) Yönetsel zorunluluk 
D) Kültürel zorunluluk 
E) Kalite zorunluluğu 

22. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite 
yönetiminde kullanılan tekniklerden biri 
değildir? 

A) insan kaynakları teknikleri 
B) Kendi kendini yöneten ekipler 
c) istatistik kontrol 
D) Geleneksel yöntemler 
E) Üretim sonrası kontrol 

23. Global bölge yapısının diğerlerine göre daha 
sık kullanıldığı işletme tipi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ticaret işletmeleri 
B) Gelişmiş ve limitli üretim hattına sahip 

işletmeler 
c) Yeni kurulan işletmeler 
D) Rakiplerine göre daha yüksek pazar payına 

sahip işletmeler 
E) Sanayi işletmeleri 
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24. Aşağıdakilerden hangisi matriks yapının 

sakıncalarından biri değildir? 

A) Örgüt içinde pek çok grubun kendi kendine 
iş yapması 

B) Örgüt içerisinde karışıklığa neden olabilmesi 
C) Çalışanları aynı amaca yönlendirme 

sürecinin zor olması 
D) Personel koordinasyonunun zor olması 
E) Örgütün ihtiyaçlarını en iyi biçimde 

karşılayacak özel tasarım türünün 
yaratılmasına izin vermemesi 

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

A) Fonksiyonellik 
B) Verimlilik 
C) Merkezleşme 

D) Biçimsellik 
E) Uzmanlık 

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

şirketler grubuna ne ad verilir? 

A) Keiretsu 
B) Tröst 
C) Karma örgüt 
D) Kartel 
E) Ortak girişim 

27. Dünya çapında temelolarak işlevsel, ikincil 
olarak ürünsel faaliyetlerin düzenlenmesini 
öngören yapı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Global ürün bölüm yapısı 
B) Uluslararası bölüm yapısı 
C) Karma bölüm yapısı 
D) Global bölge bölüm yapısı 
E) Global fonksiyonel bölüm yapısı 
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28. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir 

işletmenin uyması gereken evrensel etik 
davranış standartlarından biri değildir? 

A) Yerel işletmelerle rekabete girilmemesi 
B) Çevrenin korunması 
c) Düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne saygılı 

olunması 
D) insan kaynaklarının iş güvenliği, iş 

güvencesi, adalet gibi haklarının korunması 
E) Ev sahibi ülkenin iç siyasetine karışılmaması 

29. Sonuç temelli kuramların "yararcı" 

yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi bir 
işveren için etik açıdan ~ ın davranıştır? 

A) 150 YTL ücretle 30 işçi çalıştırmak 
B) 200 YTL ücretle 24 işçi calıştırmak 
c) 250 YTL ücretle 20 işçi çalıştırmak 
D) 300 YTL ücretle 15 işçi çalıştırmak 
E) 350 YTL ücretle 12 işçi çalıştırmak 

30. Ahlak standartlarına 

davranışlara ne ad verilir? 

A) Geleneksel davranış 
B) Sistematik davranış 
c) Örgütsel davranış 
D) Etik davranış 
E) Bilişsel davranış 

uygun, doğru 
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