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GiRişiMCiLiK
2010 BS 4421-A
1.

Girişimcinin

5.

yenilikçi ve dinamik olma
ekonomik
kalkınmada ,
insan
kaynaklannın temel yapı taşlarından birisi
olarak ll!1. kez vurgulayan ve gündeme
getiren,
girişimciyi
toplumda
değişimi
yaratacak kişi ve kurumlar olarak tanımlayan
ekonomisi aşağıdakilerden hangisidir?
özelliğini ,

A)
Bl
c)

OL

Yaratıcılıkla

hangisi

ilgili

aşağıdaki

ifadelerden

doğrudur?

düşünceler; yanlışllk , rasııanlı ve
eseri sonucu ortaya ç ıkar.
Bl Yaraltcılık; uçukluk , çılgınlık , hayalcilik ve

Al

Yaralıcı

şans

man t ıksızlıkt ır,

Keynes
Schumpeter
Piaget
Dewey

c)
OL

Yaratıcılık

her alanda yap ılab i lir.
sadece
dahilerin ,
adamlarının ve sanatçılann işidir.

El

Yaratıc ı

Yaraııeıl ı k

düşüncelerin

mantıklı

olup

değeri ,

bilim
onlann

olmadığına bağlıdır.

El Vygotsky
6.

Yarat ıcı lık

tekniklerinden biri olan beyin
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

fırtınasıyla
yanlıstır?

2. Ekonomik
mal
veya
hizmet
üretmek ,
pazarlamak ıçın üretim faktörlerini ele

geçirip, düzenli bir

biraraya getiren,

Al

güden ve girişimlerinin sonucunda
doğabilecek tüm risklere katlanan kişilere ne
ad verilir?

Bl

kar

şekilde

amacı

Beyin fırtınası Edward De Bono tarafından
1960'11 y ı llarda ortaya atılan bir düşünce
tekniğidir,

Beyin

fırtınası takımla nnda,

sayısının

Al

Danışman

c)

B)

Sermayedar
işveren

OL

c)
OL
El

Girişimci

Teknisyen

El

3.

i.

Yaralım

ii .

Çaba harcanması

II'

'v.

7.

Beyin fırtınasındaki
zihinsel diriliği öldümıektedir.
Beyin fırtınası, verimli kullananlar için
düşünce
motoru
da
olarak
kabul
edilmektedir,
Beyin fırtınası toplantılan düzenli toplant ılar
değildir
ve
takım
üyelerinin
sırayla
konuşmamasının
verimliliği
artırdığı
ileri
sürülmektedir.

Yenitiği,

zenginlik
üreten
kaynaklar
ya da mevcut kaynakların
zenginlik yaratma potansiyelini artırma aracı
olarak gören bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
yaratmanın

yapılan

hangileri

tanımlarda

giri ş ımcı

ile ilgili
yer alan .1i.ınil.

unsurlardandır?
Yalnız
Yalnız

Al Stoor
Bl Keynes
c) Vance
OL Orucker
El Dewey

i
III

OL

i ve ii
II, III ve iV

El

1, 11 ,111 ve LV

8. Yenilik
"Yaratıcılık

denen

oluşturma

aşağıdakilerden

ş ey

gidip, toplumun henüz
bulmadığı
ş eyleri
bulmaktır . "
sözü
a ş ağıdakilerden hangisine aittir?

10

sürecindeki
hangisidir?

ilk

aşama

CL

Seçilen fikirle ilg ili iş planının yapı lması
Birbirinden farldı ve gerçekleşme olasılıkla n
birbirleriyle aynı o lmayan çok sayıda yaratıcı
fikrin üretilmesi
Seçilen fikrin, ürün ve hizmete dönüşmesi

OL

Yeniliğin t i carileşmesi

El

Ürüne dönüşen fikrin arz edilmesi

Al
Bl

A) Vance'e
Bl Sloor'a
c) Campbell'e
OL Bentley'e
El Clemen'e

A

en uygun üye
önerilmektedir,
uzun süreler, fiziksel ve

Risk

Yukarıdakilerden

4.

olması

süreci

Getiri

olarak

A)
Bl
c)
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9.

Aşağıdakilerden hangisi endüstri yörelerinin
özelliklerinden biri değildir?

A)
Bl
cı

OL
El
10.

Yalıtılmış

olmalan
Ekonomik ve kültürel bölgelere yakın
olmalan
Risk sennayesi kullanımında istekli olmalan
liman ya da ticaret merkezi olmalan
Marinalolmalan

Girişimciyle

hangisi
A)
Bl
cı

Dl
El

11.

ııgill

aşağıdaki

aşağıdaki

14. Finans al
planlamayla
ilgili
ifadelerden hangisi yanhstır?
Al

Iyi bir finansal plan , finansal kanlrolü de
içerir.
B) Finansal planlama , işletmelerin sadece
geçmiş
dönem
sonuçlannın
değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Finansal planlar, girişimcin in kısa , orta ve
uzun vadede parasal gereksinimlerinin
belirlenmesi amacıyla yapı l ır.
D) Finansal planlama, bir işletmenin belirlenen
bir dönem için ihtiyaç duyacağ ı fonlan , nakit
giriş
ve çıkışlannın zamanlamasın ı, en
uygun fon kaynak lannın bulunmasını ve
bulunan fon kaynaklarının ne şekilde
kullanılacağının
belirlenmesi
amacıyla

c)

ifadelerden

yanlıstır?

Yeni ürünler, süreçler ve yönetim teknikleri
konusunda farklılık yakalamaya çalıŞır.
Çoğu zaman kaynaklan sınırlıdır, kendisi
fon yaratmak zorunda kalır.
Öncüdür ve yenilikçilige odaklıdır.
Fırsatlan kovalar ve katma değeri yüksek
ürünler yaratmaya odaklıdır.
Hata ve başansızlıktan kaçma çabası
içindedir, hiçbir koşulda risk ve sorumluluk
üstlenmez.

yapılı r.

E)

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetim
tekniklerinden biri değildir?

15.

Finansal planlar belirtilen dönemler için ,
üretim maliyeti, sat ı n alma ve beklenen
satış tahminlerine dayandırılarak yapılır.

Aşağıdakilerden

bu l unması

hangisi iyi bir i ş planında
gereken özellikler arasında :v.t.t;

almaz?
A)
Bl
cı

OL
El

Uzun dönemli plan lar yapmak
Kontrol etmeye çalışmak yerine planlamak
Risk üstlenmek
Kaynaklan sadece etkinlik saglamak için
kullanmak
Hatalardan korunmak için slandart süreçleri
uygulamak

Al Olabildiğince kısa tutulması
B) Gelecekle uyumlaştınlmış olması
c) Abartmalardan kaçınılması
D) Kişiselleştirilmiş olması
E) Önemli risklerin aydınlatılmış olması

12. Işletmenin büyümesinin durduğu ve pazar
payının
belirgin olduğu, fiyatların düşme
eğilimine
geçtiği,
satışların
arttığı
fakat
fıyatlardaki düşüş nedeniyle karların azaldığı
işletme

gelişim

aşaması

16.

Büyüme aşaması
Olgunluk aşaması

cı

Başlang ı ç a şama s ı

OL

Kuruluş aşaması

El

Gerileme aşaması

13. i.

ii.
iii.
ıv .

aşağıdakilerden

Yalnız

Bl
C)
Dl
El

Ya lnız ı v

A

planının

biri

Al Pazarın bölümlendirilmesi
B) Gerçekçi o lmayan hedeflerin plana konması
c) Olası engellerin tahmin edilememesi
D) Planın günceli yansıtmaması
E) Taahhüt eksikliğinin olması

17.

Girişimci

risk

tarafından

hazırlanan

sermayedarı

değerlendirilmesi
aşağıdakilerden

hangileri normal finansal

Al
B)

planlardandır?

A)

iş

hatalardan

değildir?

Proforma bilanço
Proforma gelir lablosu
Nakit bütçesi
Yatınm bütçeleri

Yukarıdakilerden

hangisi
yapılan

hazırlanmasında

hangisidir?
A)
Bl

Aşağıdakilerden

sürecindeki
hangisidir?

Tüm grafiklere ve tablolara göz
Girişimin
kendine
özgü

iş

planının

tarafından

ilk

adım

atılması
özelliğinin

saptanması

III

C) Giri.şimcilerin kalitesinin belirlenmesi
D) Sermaye yapısının belirlenmesi
E) Işletmen i n
ve
işletmenin
içerisinde
bulundUğU
endüstrinin
özelliklerinin
belirlenmesi

live lV
iii ve LV
1,11 ve II I
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18. Iç e

dö nük
gel iş me
stratejis iyle
ilgili
ifadele rden hangi s i y a nlıst ı r?

22. Risk

a ş ağıdaki

A)

içe

gelişme

dönük

uygulamasının

Bl

temel

vasfının

girişimeiliği

yeterli bir özellik o lmadıgını.
yenilik
yapmaya n
işadamının
girişim c i
sıfatını
alamayaeagını
savunan iktisatçı
a ş ağıdakilerden hangisidir?

stratej sinin
biri

koşulianndan

yavru sanayiyi korumaktır.
Içe dönük gelişme stratejsi, ihracata dayalı
sanayileşme
strate;si
olarak
da

Al
B)
c)
D)
E)

adlandınlmaktadır.

cı

göğüsl e me

tanımlayacak

Içe dönük gelişme stratejisinde temel amaç,
ithal edilecek ve edilen ürünlerin ülke içinde
üretilmesiyle
döviz
tasarrufunun

Gordon
Canter
Skinner
Schumpeter
Dreikurs

sağlanmasıd ı r.

OL

içe dönük gelişme stratejsi, ithal ikameci
politikası
olarak
da

sanayileşme

23. I ş letmelerde yenilik (innovas yon) yapılması
ve ya ratı c ı gücün kullanılm as ı ile ilgi li
a ş ağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır ?

adlandınlmaktadır.

El

19.

içe dönük gelişme stratej si , uluslararası
piyasalarda rekabet edebilir bir düzeye
gelinceye kadar yurtiçi üretimin, dış ticaret
politikalan. çeşitli parasal ve mali araçlarla
korunmasın ı öngörmektedir.

Al

çabuk
en
etkili
innovasyon
bulunana ka dar uygulama geciktirilmelidir.
B) Yeniliklerin çoğunun taklit ile başladığı bir
gerçektir.
cı Innovasyon için kriz durumu bir motivasyon
davran ı lmama lı

aracıdır.

Şirketlere

yönelik mevzuatl arda v e çalı ş m a
yapılan
duzenlemeler
girişimeiliği etkileye n koş ullardan hangisinin
kapsamında yer alır?

D) Yenilikler.

yasalarında

A)
Bl
cı

sağlamasının

olarak
E)

TIcari ve hukuki altyapının
Nüfu s yap ı sı n ı n
Finansal koşuliann

OL

E ğitim koşullannlO

El

Fiziksel

uygulanmasında

Yeniliklerin

işletmenin

i şletmelerde , ye nilikle r konusunda üretken
bir ortam yaralıımalı, personel bu konuda
cesaretlendirilmelidir.

altyapıya erişiminin

Aşağıdakil e rden

hangisi

giri ş im c ilerin

cı

OL
El

art ı rmak

yükseltmek
Teknik bilgi düzeyini yükseltmek
Teknolo;nin ilerlemesini sağlamak
Uzmanlaşmanın ilerlemesini sağlamak

refahının

geli ş meyi

dağılımını

olarak tanımlayan
hangisidir?

ve

sağlayan
iktisatç ı

toplumun
uns ur

1Im.iL

etkin

bir

rekabet

25. "Bir işletmeyi dede kurar, baba buyUtür, oğul
korur, torun sanat tarihi okur" sözü aşağıdaki
iktisatç ılardan hangisine aittir?

a ş ağıdakilerden

A) John Dewey
Bl Georg Kirschensteiner
C) Maria rvkıntessori
Dl Adam Smith
El Anton Makarenka

A

ancak

ifadelerden

B) Girişimcilik için en önemli faktör paradır,
para
sahibi olmayan
kişiler
girişimei
olamazlar.
c) Girişimeilik etiği uzun vadede üzerinde
durulması gereken en önemli konudur.
D) Girişimciliği n
gelişti rilmesi n de
istikrann
sağlanması çOk önemlidir.
E) Girişimciliği n
geliştirilmesi ,
girişimeilik
niteliklerine
sahip
kişilerin
işletmelerin
başına geçmesiyle sağlanabilir.

sağladığı

Verimliliği

21. Kapitali s tleri ,

Girişimeilik

a ş ağıdaki

ortamın da gelişebilir.

artma s ının

s ayı s ının

olan
ülkelere
faydalardan biri degi ldir?
Maliyetleri

Al

yenilikç i

geli ş mekte

A)
Bl

şart ı

alg ı lanmalıdır.

24. Girişimc ilikle ilgili
hangisi yanlıst ı r?
20.

sürekliliğinin

ve büyümesinin gerekli

Al Keynes'e
B) Pinchol'a
CL Marshall'a
Dl VODce'a
El Shal zar'a
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Küçük işletmelerin
yan
sanayi olma
konusundaki potansiyeli oldukça yüksektir,
ii. Yeni
pint·venture
ve
fason
ima lat
konusunda
küçük
işletmeler
ihracata
yönlendirilebilir.
iii. Küçük ışletmelerde , ışletme sah ıplen ışın
başından
kolay aynlamazlar, ayn lma lan
işletmeler için büyük sorunlar yaratır.
iV, Küçük işletmelerde , organize sanayi bölgesi
şeklindeki
altyapı
ya tı nrriarı
önem
kaza nmaya başlar,
V. Küçük işletme sahiplerinin büyüme tutkusu
oldukça belirgindir.

26, i.

Küçük
işletmelerle
ilgi li
ifadele rden hangileri doğrudur ?

29,

Aşağıdakilerden

hangisi
ulus larara s ı
konusunun gündeme gelmesine
olan faktörlerden biri değildir?

girişimc ilik
yardımcı

A l üst düzey yönetim modellerinin gelişmesi
Bl Bilgi yönetimindeki gelişmelerin artması
c) ihracatın ve ithalatın azalması
Dl Teknolo,
alanında
hızlı
değ işimleri n
yaşanması

El

30, i.
ii .
iii.
LV.

yuka rı daki

ülkeler arasında işbirliği
strate,lerin gelişmes i
Ülkelerin
ülkelerin
ülkelerin
ülkelerin

i ve ii
ii ve LV

cı

Yuka rıdakilerden
girişimcilik

1,11 ve II I
ii, III ve V
i, II , II I, LV ve V

unsurlardandır?

Al
Bl

Yalnız

cı

livelV
i, ii ve II I
1,1I , llI ve lV

Dl
El

27. Küçük v e orta ö lçekli iş l etmelerdeki i ş letme
sa hibiyle ilgili a ş ağıdaki ifadelerden hangis i

tamamlayıcı

makroekonomik şa rt lan
vergi yap ılan
sosyal ve kültürel yapıları
ithalat düzenlemeleri

Al
Bl
Dl
El

ve

hangileri
faaliyetl e rini

ulus larara s ı

etkileyen

i

i ve ii

ya nlıstır?

Küçük ve uıt", öIÇt:lkli işletmeleıde, işletme
sahibi ile işletme arasındaki ilişki genellikle
günün tamam ı na yakınını , y ı lın ise hemen
hemen tamamın ı kapsar.
B 1 Küçük ve orta ölçekli işletmelerde genellikle
aile bireyleri de işletmede fiilen çalışırlar ve
işletme yönetimini istikbalde devralacaklan
umudu ve arzusuyla bu amaca uygun
olarak yetişt i rilirler.
cı Küçük ve orta ölçekli işletmelerde işletme
sahibi ile işletmede çalışan
personel
arasında ki ilişki esas itibariyle do laylı ve
resmi bir ili şki şekli n dedir.
Dl Küçük ve orta ölçekli işletmelerde işletme ile
işletme sahibi arasında tam bir bütünle şme

Al

vardır.

El

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde genellikle
işletme sahibi , girişimci ve yönetici aynı
kişide bütü n leşir.

28, Küçük i ş letmelerin faaliyete geç tiği ilk yılları
kapsayan, i ş letmenin büyüme tutkusunun J.D
fiıLL.iL. dolayısıyla büyüme tuzağının da 2D.
.iliilli olduğu i, lebne büyüme evres i
a ş ağıdakilerden hangisidir?
Al Olgunluk evresi
Bl Tutunma evresi
CL Genişleme evresi
Dl Başlangıç evresi
El Gerileme evresi

A
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