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1. Aşağıdakilerden hangis i 
sahip olması gereken 
değildir? 

bir girişimcinin 

özelliklerden biri 

Al Risklerden kaçınması 
Bl Deger yaratması 
cı Fırsaııan değerlendirebilmesi 
Dj Atıl veya kapasitesinin altında kullanılan 

kaynaklan daganendirmesi 
El Organizasyon becerisine sahip olması 

2. Girişimciliğin tanımını ilk kez yapan 
ekonomist aşaQıdakilerden hangisidir? 

Al Keynes 
Bl Canlillon 
c) Smith 
OL Dewey 
El Orueker 

3. Girişimcilik sürec ınln ilk aşamasını 
aşağıdakilerden hangisi oluşturur? 

Al Kaynak kontrolünün sağlanması 
Bl Kaynaklann bulunması 
c) Fırsatlann belirlenmesi 
OL En uygun örgüt yapısının belirlenmesi 
El Gerekli kaynaklann belirlenmesi 

4. Aşağıdakilerden hangis i 
özelliklerinden biri değildir? 

Al Hayalci olması 
GL Vizyon sahibi olması 
c) Var olan durumla yetinmesi 
OL Olası fırsatlan görebilmesi 
El Değişim ajanı olması 

A 

girişimcinin 

10 

Risk 5. i. 
ii . 
II I. 
LV 

Sennayenin tedarik edilmesi 
ArbitraJ 
Üretim faktörlerinin koordinasyonu 

Yukarıdakilerden 
tanımı yapılırken 

konulardandır? 

Al Yalnız i 
B) Yalnız iii 
c) i ve iii 
D) i, ii ve iii 
E) 1, 1I , lIlveIV 

hangileri girişimciliğin 

ağırlıklı olarak ele alınan 

6. Halk Yatırım Menkul Oe{ıerler A , Ş , hangi yıı 

kurulmuştur? 

A) 1975 
B) 1984 
c) 1997 
D) 2003 
E) 2009 

7. Kar elde etmek iç in uretim faaliyetlerini bir 
araya getiren ve bunları organize eden kiş iye 
ne ad verilir? 

Al Teknisyen 
B) Giri~imci 

c) işveren 
D) Danışman 
E) Semıayedar 

8. Aşağıdakilerden 
gerçekleşmesini 

değildir? 

Ai Ortam 
Bi Tutum 
Ci Kalıtım 

Di Motivasyon 
Ei Davranış 

hangisi yaratıcılığın 
sağlayan faktörlerden biri 

izleyen sayfaya geçiniz, 

ferhat
acikogretimx.com
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9, Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yaratıcılığı 
etkileyen yönetsel tutum ve davranışlardan 
biri değildir? 

Al Sıcak takımlar 
Bl Teşvik 

cı Özgürlük 
OL Meydan okuma 
El Düşünce serası 

10. Yaratıcılığın 

aşağıdakilerin 

verilmiştir? 

aşamalarının sıralanışı 

hangisinde mm:..u. olarak 

Al Hazırlık i yaratıcıiıgın ortaya çıkması i 
kuluçkaya yatırma i yaratıcı sonuçlann 
kabul edilmesi 

Bl Hazırlık i kuluçkaya yatırma i yaratıcıııklann 
ortaya çıkması i yaratıcı sonuçlann kabul 
edilmesi 

cı Kuluçkaya yatırma i yaratıcıhklann ortaya 
çıkması i hazırlık i yaratıcı sonuçlann kabul 
edilmesi 

Dl Kuluçkaya yatırma i hazırlık i yaratıcıhklann 
ortaya çıkması i yaratıcı sonuçlann kabul 
edilmesi 

El Yaratıcıhklann ortaya çıkması f hazırlık i 
kuluçkaya yatırma i yaratıcı sonuçlann 
kabul edilmesi 

11 . Yaratıcılığı yeni bir şeyi var etme 
olarak açıklayan yönetim 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Stoor 
Bl Clemen 
cı Plamer 
OL Taylor 
El Bentley 

yeteneği 

bilimci 

12. Yaratıcılığı yeni ve geçerli fikirleri n 
yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreç olarak 
açıklayan yönetim bilimci aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Sleer 
GL Clemen 
cı Plamer 
OL Taylor 
El Vance 
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13. Aşağıdakilerden hangisi endüstri yörelerinin 

özelliklerinden biri değildir? 

Al Marjnalolmalan 
Bl liman ya da ticaret merkezi olmalan 
cı Ekonomik ve kültürel bölgelere yakın 

olmalan 
OL Risk sermayesi kullanımında istekli olmalan 
El Yalıtılmış olmalan 

14. !!li. Ar-Ge kuruluşu 
kurulmuştur? 

nerede ve ne zaman 

Ai 1872 yılında Almanya 'da Siemens 
tarafından kurulmuştur. 

Bi 1899 yılında Fransa 'da Du Pont tarafından 
kurulmuştur. 

cı 1909 yılında ABD'de 3M tarafından 
kurulmuştur. 

Di 1926 yılında Japonya 'da Sony tarafından 
kurulmuştur. 

Ei 1935 yılında isviçre 'de Beli tarafından 
kurulmuştur. 

15. Atağıdakilerden hangisi 
işletmelere sağladığı 

it planı yapmanın 
yararlardan biri 

değildir? 

Al Strateji geliştirme ve izlenmesi konusunda 
çerçeve oluşturması 

Bl Taraflar için bilgi ve iletişim dokümanı 

oluştumıası 

cı işletmeye ve işletme sahiplerine statü 
sağlayıp , prestij kazandırması 

Dl Yönetimin karar ve beklentilerine 
odaklanmasını sağlaması 

El Performans karşılaştırmasında kullanılması 

16. Şirket girişimciliği kavramını , büyümek için 
küçük i§letrnelerin satın alınması anlamında 
kullanan yazar a~ağıdakilerden hangisidir? 

Al Oamanpour 
Gl Shatzer 
cı Chrisman 
OL Pinchot 
El Sharma 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Türkiye Teknoloji 
kurulmuştur? 

Geliştirme Vakfı hangi yıl 

Al 1980 
Bl 1985 
cı 1991 
OL 2000 
El 2005 

18. Iç girişimciliği hayalperest herhangi bir 
kişinin ya da kişilerin yaptığı iş olarak 
tanımlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Deway 
Bl Shatzer 
cı Schwarz 
OL Keynes 
El Pinchot 

19. i. 
ii 
iii. 
LV 

Piyasaya uyum 
Çoklu yaklaşımlar 
Ortam ve vizyon 
Etkileşimli öğrenme 

Yukarıdakilerden 
başarılı bir şekilde 
faktörlerdendir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL i ve ii 
OL i , ii ve iii 
El i , ii , III ve iV 

hangileri yeniliklerin 
yarablmasındaki önemli 

20. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel 
yöneticilerin özelliklerinden biri değj!dir? 

Al Statü sembollerine yoğunlaşmış olmalan 
Bl Hata ve başansızlıktan kaçma çabası içinde 

olmalan 
CL Gemıllikle üstlerin almış oldu ğu kararlan 

kabullenmeleri 
OL Hayalleri başarmada başkalannı ikna 

edebilme gücüne sahip olmalan 
El Faaliyetlere direkt katılımdan çok, temsilci 

olma ve denetleme fonksiyonlannı yerine 
getirmeleri 

A 12 

21. Iç girişimcilik 
oluşturulmasındaki ilk adım 
hangisidir? 

A 
stratejisinin 

aşağıdakilerden 

Al Yenilikçi personelin ödüllendirilecaği bir 
sistemin oluşturulması 

Bl iç girişimciler için uygun ortam ın yaratılması 
cı işletme yöneticilerinin hedeflediği yenilik 

vizyonunun paylaşılması 
OL Yeniliklerin özendirilmesi 
El Çalışanlar içinde takımlar o luşturulması 

22. Aşağıdakilerden hangisi iç gırışımci liderin 
genel özelliklerinden biri değildir? 

Al Ekip çalışmasını cesaretlendirmesi 
Bl Ön yargılı olması 
cı Yenilikçi olması 
OL inatçı ve ısrarcı olması 
El Açık tartışmalan desteklemesi 

23. Girişimcinin iD. &.2is. zorlandığı ve iD. &.2is. 
heyecan duyduğu , ağır adımlarla yurümek 
durumunda kaldığı ve başarısızlık ihtimalinin 
de yuksek olduğu işletme gelişim aşaması 
a~ağıdakilerden hangisidir? 

24. 

Al Gerileme aşaması 
Bl Başlangı ç aşaması 
cı Olgunluk aşaması 
OL Düşüş aşaması 
El Büyüme aşaması 

i. Borçlanmadaki vadenin uzatılmas ı 

ii. Mümkün olduğu ölçüde sabit faiz 
üzerinden borçlanılması 

oranı 

III. Alınan borçlann yenilenememe riskinin en 
aza indirilmesi 

IV Döviz kuru risklerinden korunulması 

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerde 

sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en 
aza indirilmesine yönelik stratejilerdendir? 

Al Yalnız i 
Gl Yalnız ii 
cı i ve ii 
OL i, ii ve iii 
El 1, 1I , lIlveIV 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. lşlebnede varlıkların nakde çevrilebilme 
derecesine ne ad verilir? 

Al Getiri 
Bl Opsiyon 
cı Swap 
OL Likidite 
El Bölünebilirlik 

26. l şlebnenin gelecek dönemde elde edeceği 
faaliY8t ve faatiyet dışı gelirleri ile söz 
konusu gelirler i 81de ebnek iç in katlandığı 

gider ve maliyetlerin bütçelendiği finansal 
tabloya ne ad verilir? 

Al Fon akım tablosu 
Bl Nakit bütçesi 
cı Profoıma gelir tablosu 
OL Profoıma bilanço 
El Kar dağıtım tablosu 

27. Belirli bir zaman süres i için hazırlanan ve 
hazırlandığı dönem iç inde i ~ lebııenin olas ı 

nakit giri~leri ile nakit çıkl ~larınl gösteren 
kısa dönemli planlama aracına ne ad verilir? 

Al Proforma gelirtablosu 
Bl Profoıma fon akım tablosu 
cı Profoıma bilanço 
OL Nakit bütçesi 
El Kar dağıtım tablosu 

28. Risk sermayesi finansman modeli a racılığı 
ile yapılacak yabrımlardaki ilk aşama 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Girişimcinin şu anki durumu , ortaya çıkacak 
ihtiyaçlan ve yeni işletmenin olası 

sonuçlannı gösteren iş planın ı hazırlaması 
Bl Risk sermayesi şirl<eti tarafında n proje 

dOğorlondimıosinin yapılması 

cı Risk sermayesi şirketi ile girişimcin i n birlikte 
pro je üzerinde detaylı olarak çalı~ma s ı 

Dl Risk semıayesi şirl<etinin projeye katılım 

koşullannın belirlenmesi 
El Yatırım sözleşmesinin yapılması 

A 13 
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29, Bir malın özkaynak ya da kredi kullanılarak 

satın alınmas ı yerine ba şka bir şirket 

tarafından satın alınarak yabrımcıya 

kiralanmas ı ve kira süresinin sonunda düş ük 
bir bedel karşılığında mülkiyetin 
devredilmes ine ne ad verilir? 

Al Franchising 
Bl Faktoring 
cı Underwriting 
OL Leasing 
El Tröst 

30. i. işletmenin faaliyet konusuna 
ii. işletmenin büyüklüğüne 
ii i. Satışla rdaki artış veya azalış oranına 
LV. Satışlardaki düzenliliğe 

lşlebnenin ça lı şma sermaye si düzeyindeki 
faktörlerden de~ışimler yukarıdaki 

hangilerine ba ğlıdır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
cı i ve iii 
OL ı.llvelV 

El ı.1I . lllveIV 

TEST BITTI. 


