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ULUSLARARASI iŞLETMECiLiK A 
2009 BS 3421-A 

1. Yabancı bir işletmenin yerli bir işletmeyle 
ortak olarak yeni bir işletme kurmasıyla 

gerçekleştirilen ortaklık türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Lisansör 
Bl Leasing 
CL Franchising 
D) Joint Venture 
El Royalte 

2. Heckscher-Ohlin teorisine göre, eğer bir ülke 
sermayeye göreceli olarak daha yoğun 

sahipse, bu ülke ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Tam istihdama ulaşılabilir. 
B) Sermaye yoğun mallar daha ucuza üretilir. 
CL Gelir dağılımı bozuktur. 
D) Büyüme hızı düşüktür. 
E) Emek yoğun mallar daha ucuza üretilir. 

3. Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
hangi 

Bölgesi 
ülkeler anlaşması 1993 yılında 

arasında imzalanmıştır? 

Al Çin-Brezilya-ABD 
Bl Uruguay-ABD-Brezilya 
CL ABD-Çin-Hong Kong 
D) ABD-Japonya-Meksika 
E) ABD-Kanada-Meksika 

4. Uluslararası işletmeciliğin ayrıcalıklar 

A 

döneminde, aşağıdaki sektörlerden 
hangisinde dış ülkelere yapılan yatırımlar 

öne çıkmıştır? 

Al Otomobil 
Bl Giyim 
CL Madencilik 
D) Gıda 

E) Mobilya 

5. Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlü 
takımların özelliklerinden biri değildir? 

Al Tek küıtürlü takımlara göre daha 
güçıüdürler. 

Bl Rutin görevlerde yüksek verim alınır. 
CL En yüksek verimin elde edilebilmesi için 

faaliyetlerin takım gelişim aşamalarına göre 
tanımlanması önemlidir. 

D) Başarı elde edilmek isteniyorsa dikkat, 
güven oluşturma ve takım bağlılığının 
geliştirilmesine önem verilmelidir. 

E) iş yönelimli ve ilişki yönelimli bireylerin, 
kültürel çeşitlilik gösteren takımlarda varlığı, 
uyum sağlanmasında zorluklara neden 
olabilir. 

6. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaret 
teorilerinin dayandığı temel varsayımlardan 
biri değildir? 

A) Nakliye, sigorta gibi giderler yoktur. 
B) Üretim faktörleri ülke içinde hareketli, ülkeler 

arasında ise hareketli değildir. 
C) Ticarete yalnız iki mal konu olmaktadır. 
Dl Uluslararası ticaret iki ülke arasında 

yapılmaktadır. 
El Ekonomi eksik istihdamdadır. 

7. Aşağıdakilerden hangisi 
işletmenin başarı sağlaması 

faktörlerden biri değildir? 

uluslararası 
için gerekli 

Al Gerekli hammaddeyi temin etmesi 
B) Pazarlama yeteneğinin olması 
C) Başarılı dağıtım sistemine sahip olması 
D) Yetişmiş personele sahip olması 
E) Merkezi yönetimi benimsemesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'ni 
yöneten kurumlardan biri değildir? 

Al Birliğin mali yönetimini izleyen Sayıştay 
B) Üye devletleri temsil eden ve bakanlardan 

oluşan Konsey 
C) Hukuki itirazların sunulduğu Danıştay 
Dl Antlaşmaların koruyucusu olan Komisyon 
El Topluluk hukukuna uyulmasını sağlayan 

Adalet Divanı 
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9. Uluslararası işletmecilik faaliyetleri 
sınıflaması aşağıdakilerden hangisinde 
birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 

A) Uluslararası ticaret ve uluslararası yatırım 
B) Uluslararası yatırım ve dünya işletmesi 
C) Uluslararası ticaret ve global işletmeler 
D) Uluslararası yönetim ve uluslararası yatırım 
E) Uluslararası ticaret ve uluslararası yönetim 

10. Şirketin kendi eğilimlerini bölgesel 
kuruluşlarla birleştirme çabası göstermes ine 
ne ad verilir? 

A) Geosentrik eğilim 
B) Regiosentrik eğilim 
C) Polisentrik eğilim 
D) Ütopik eğilim 
E) Etnosentrik eğilim 

11. Üyelerinin belli bir bölümünün benzer 
türü geçmişe sahip olduğu takım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

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

12. işletme ile ilgili işlevlerin yerine getirilmesi 
sırasında hem işletme içindeki hem de 
işletmeler arasındaki finansal bilgi akışı ve 
iletişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır? 

A) Bilgisayarlar 
B) Dış denetim 
C) Muhasebe 
D) Reklam 
E) Pazarlama 

A 7 

A 
13. Ülke dışında görevli yöneticilerin ve 

ailelerinin yabancı ülkedeki günlük 
yaşantılarını kolaylaştırmaya yönelik verilen 
eğitim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekonomi ve iş dünyası eğitimi 

B) Dil eğitimi 
C) iş başı eğitim 
D) Uyum eğitimi 
E) Kültür eğitimi 

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kural temelli 
kuramların etik anlayışına uygundur? 

A) Davranışın doğru olup olmadığı, niyete 
göre değerlendirilir. 

B) Davranış, sonuçta ulaşılan yarara ve zarara 
göre değerlendirilir. 

C) Etik davranış otoritenin uygun gördüğü 

davran ıştır. 
D) Davranışın doğru olup olmadığı duruma 

bağlı olarak değişir. 
E) Ahlaki konularda mutlak doğrular olmaz. 

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

A) Global bölge bölüm yapısı 
B) Uluslararası bölüm yapısı 
C) Global ürün bölüm yapısı 
D) Global fonksiyonel bölüm yapısı 
E) Karma bölüm yapısı 

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

A) Kabiliyet 
B) Uyum 
C) Eğitim 

D) Kalite 
E) Performans 
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17. Reengineering'in tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Üretim sürecinin mühendislik bilimini 
ilgilendiren yönlerinin işletme dışından bir 
mühendis grubu tarafından değerlen· 

dirilmesidir. 
B) Verimsiz üretim süreçlerinin ayrıştırıl· 

masından sonra daha verimli üretim 
sürecinin tanımlanmasıdır. 

C) Herhangi bir rakip işletmenin ürün yapısının 
incelenerek benzer bir ürün yapısının 

tasarlanmasıdır. 
D) Yürürlükteki üretim sürecinin tamamen terk 

edilerek yeni bir sürecin uygulamaya 
konulmasıdır. 

E) işletmedeki bir mühendisin tasarımının bir 
mühendis grubu tarafından değerlen· 

dirilmesidir. 

18. Sonuç temelli kuramların "yararcı" 

19. 

A 

yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi bir 
işveren için etik açıdan.2!!. rLi. 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 

Küreselleşme ve yöresel baskıların .2!!. yoğun 
yaşandığı sektör aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çelik 
B) Çimento 
C) Giyim 
D) Otomobil 
El iletişim 

A 
20. Net Bugünkü Değer yöntemi ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Iskonto oranı olarak genellikle yatırımcının 
yatırımdan beklediği minimum getiri oran i 
alınır. 

B) Yurt dışı yatırımlarda ana işletmenin ağırlıklı 
ortalama sermaye maliyetinin ıskonto oranı 

olarak alınması uygundur. 
C) Hangi proje daha yüksek NBO'e sahipse o 

proje kabul edilir. 
D) NBO, projenin ekonomik ömrü boyunca 

sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü 
değeri ile nakit çıkışların ın bugünkü değeri 
arasındaki farktır. 

E) NBO negatifse proje karlı değil demektir. 

21. Aşağıdakilerden hangisi süreç stratejileri 
arasında ~ almaz? 

A) Girişimci yoğun strateji 
B) Sermaye yoğun strateji 
C) Esneklik yoğun strateji 
D) Dikey bütünleşme yoğun strateji 
E) Müşteri katılımı yoğun strateji 

22. 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) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
(IASB) 

B) Uluslararası Muhasebeci ler Federasyonu 
(lFA) 

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

(OECD) 
E) Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları 

Örgütleri (LOSCO) 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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23. Kur marjının tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Döviz satış fiyatıdır. 
Bl Döviz alış fiyatıdır. 
CL Döviz alış kuru ile satış kuru arasındaki 

farktır. 
D) iki ülke parasının değeri arasındaki farktır. 
El Herhangi bir dövizin ABD doları cinsinden 

değeridir. 

24. Her bir bağlı kuruluşun en az nakit miktarının 
üzerindeki nakdi, merkezi bir hesaba transfer 
etmesiyle gerçekleştirilen; uluslararası 

işletmelerde çalışma sermayesinin etkinliğini 
artırıcı yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Transfer fiyatlaması 
Bl Merkezileştirilmiş nakit yönetimi 
CL Ödemelerin netleştirilmesi 
D) Ödemeleri geciktirme 
E) Uluslararası tahsilat ve 

hızlandırma 

ödemeleri 

25. Aşağıdakilerden hangisi özellikle sanayi 
mallarının reklamında kullanılan araçlardan 
biri değildir? 

Al Sirküler 
B) ihracat katalogları 
CL Uluslararası sergi ve fuarlara katılma 
D) Uluslararası teknik ve bilimsel yayınlar 
E) Televizyon 

26. Mal, hizmet veya bilginin, müşterinin istek, 
arzu ve gereksinmelerine göre standart 
parçaların bir araya getirilmesiyle 
üretilmesine ne ad verilir? 

A 

Al Parti tabanlı üretim 
B) Standart üretim 
CL Esnek üretim 
D) Montaj üretimi 
E) Siparişe göre üretim 

Q 

A 
27. Döviz kurlarının piyasalarda arz ve talebe 

göre belirli limitler içinde dalgalanabildiği, alt 
ve üst limitlerin uluslararası anlaşmalarla 
belirlendiği döviz kuru sistemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Sabit kur sistemi 
Bl Ayarlanabilir esnek kur sistemi 
CL Ayarlanabilir sabit kur sistemi 
D) Karma kur sistemi 
E) Esnek kur sistemi 

28. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 

uluslararası pazarlamada dikkate alması 

gereken demografik çevre faktörlerinden biri 
değildir? 

Al Nüfusun yaş ortalaması 
Bl Toplam nüfus 
CL Nüfusun gelir düzeyi 
D) Nüfusun mesleklere göre dağılımı 
E) Nüfusun cinsiyete göre dağılımı 

29. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda 
pazarlama stratejisi uygulaması öğelerinden 
biri değildir? 

Al Hammadde 
Bl Faaliyet yeri 
CL Ürün 
D) Fiyat 
E) Reklam 

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

Al Rekabet üstünlüğü 
Bl Tüketici odaklılık 
CL Kıvraklık 

D) Esneklik 
E) Çevrim hızı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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