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1. Girişimciyi henüz bellralnle5meml5 bır 
bedelle sabnak üzere üretimin girdilerini ve 
hizmetlerini sabn alan ve üreten kiş i olarak 
ifade eden ekonomist a~ağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Keynes 
B) Schumpeter 
C) Cantillon 
D) DeW9Y 
E) Plamer 

2. Girişimcilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Kendı yollannı kandileri çizmek isteıler. 
B) i nsenlarla çok iyi ilişkiler kurarlar. 
C) Girişimde çatışma ve hoşnutsuzluk yaratan 

durumlardan kaçınmaya çalışırlar. 
D) Bir grup içerisinde insanlarla birlikte çalışma 

fikri, girişimcilere cazip gelir. 
E) Yeniliklere kapalı insanlarla çalışmaktan 

hoşlanır1ar. 

3. I. Teknolojik değişimlelB 
ii. Pazar yapısına 
iii. Kamusal düzenlemelere 
IV. Rekabet lürune 

Girişimci risk üstlenirk:en yukarıdaki 
konulardan hangilerine dikkat ebnelidir? 

A) Yalnız i 
B) i veli 
cı i ve iii 
D) ii, iii ve IV 
E) I, ii, iii ve LV 

4. "Hayatında hiçbir hata yapmamıs kişi, yeni 
hiç bir şey denememistir" sözü a~ağıdaki 
bilim adamlanndan hangisine allllr? 

A) Keynes'e 
B) Einstein'a 
C) Vance'a 
D) Stoo~a 
E) DeW9y'e 
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5. i. üretimi organize etme 
ii. Istihdam yaratma 
iii. Sermaye birikimi sağ lama 
IV. Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri 

yaratma 

Yukarıdakilerden 

i~levlerindendir? 

A) Yalnız i 
B) i ve iii 
cı ii ve iii 
D) I, ii, ve LV 
E) I, ii, iii ve LV 

hangileri 

6. I. Yenilikçi ve yaratıcı olma 
ii. Risk alma 
iii. Öncü olma 
IV. Rekabetçi düşünme 

girişimcinin 

Yukarıdakilerden hangileri gırı~ımci 
düşüncenin i!!l!. bileşenlerindendir? 

A) Yalnız ii 
B) Yalnız LV 
C) i ve iii 
D) ii ve LV 
E) I, ii, iii ve LV 

7. Aşağıdakilerden hangisi, ABD'dekl ünlü bır 
tasarım ıırmasının belirlediği, ıyı bır beyin 
flrbna&ı için yapılması gereken işlemler 
sıralamasında l!!. almaz? 

A) Beyin fırtınası kurallannın herkesin 
görebileceği biryera asııması 

B) Yabancı düşüncelerin teşvik edilmesi 
C) Göıselolunması 
D) Takım üyelerinin not tutması 
E) Sıcak takımlann oluşturulması 

8. 1950'den beri pek çok alanda yaygın olarak 
kullanılan, 8-14 kişilik gruplar halinde, 1-3 
saatlik sürelerde, en fazla 4 oturumu" 
yapıldığı. konusunun önceden belli olduğu ve 
gruplarm bu konuya ve soruna odaklandığı. 
sonuçların ek çalışma ile analiz edilebildiği 
yaratıcılık lakniği aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kontrollistesi 
B) Goldon yöntemi 
C) Malris yöntemi 
D) Yatay düşünme teknigi 
E) Odak grup göruşmeleri tekniği 
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9. Yarabeılığın 

aşağıdakilerin 

verilmiştir? 

a~amalannlM sıralanı~ı 
hangisinde .ı!ıW!:ı! olarak 

A) Hazırlık i kuluçkaya yatırma i yaratıcılıkların 
ortaya çıkması i yaratıcı sonuçların kabul 
edilmesi 

B) Hazırlık i yaratıcılığ ın ortaya çıkması i 
kuluçkaya yatınna i yaratıcı sonuçların 

kabul edilmesi 
C) Yaratıcılıkların ortaya çıkması i hazırlık i 

kuluçkaya yatırma i yaratıcı sonuçlann 
kabul edilmesi 

D) KUluçkaya yatınna i hazırlık i yaratıcılıkların 
ortaya çıkması i yaratıcı sonuçların kabul 
edilmesi 

E) Kuluçkaya yatınna i yaratıcılıkların ortaya 
çıkması i hazırlık i yaratıcı sonuçların kabul 
edilmesi 

10. Aşağıdakilerden hangisi bireysel yarabeılıkla 
olu~an tutum ve davranl~lardan biridir? 

A) Düşünce serası 
B) Meydan oku ma 
cı Öıgütsel destek 
D) Çalışma grubu 
E) Sıcak takımlar 

11. Aşağıdakilerden hangisi Drueke"'n 
smıflandırdığı birinci grup yenilik kaynaklan 
arasmda m!.l.!!!!!l 

A) Seklörve pazaryapısındaki değişiklikler 
B) Demografikyapıdaki değ~iklikler 
cı Uyumsuzluklar 
D) Süıeç ihtiyaçları 
E) Beklenmedik gel~meler 

12. Yarabeılığı daha önce görülmemiş 
yöntemlerle, temel amaçları başarınaya 
naden olacak unsurları sağlayacak yani 
seçenekler ara~brmak olarak açıklayan 
yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Clemen 
B) Bentley 
C) Taylor 
D) Vance 
E) Stoor 
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13. Yarabeılıkla ilgili a~ağıdaki 

hangisi doğrudur? 
ifadelerden 

A) Yaratıcı düşüncelerin değeri, onların 

mantıklı olup Olmadığına bağlıdır. 
B) Yaratıcılık uçukluk, çılgınlık, hayalcilik, 

mantıksızlıktır. 

cı Yaratıcılık her alanda yapılabilir. 
D) Yaratıcı düşünce, sadece olağan dışı 

koşulların ve birçok değişikliklerin bir araya 
gelmesiyle oluşur. 

E) Yaratıcı düşünce, yanlışlık, rasUantl VB 

Ş ans eseri ortaya Çı kar. 

14. Orün ve hizmetlerde yapılan değişimlera ne 
ad verilir? 

A) Pazar yeniliğ i 
B) Orun yeniliği 
C) Pazar fıısatı 
D) Fiyat yen iliğ i 
E) Fiyat değişimi 

15. Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi örgütün 
kültürel özelliklerinden biri değildir? 

A) Öıgüııe çalışanların hannanlanması 
B) Hata yapmaklan koıkulması 
C) Ödül sistemlerinin olması 
D) Yenilikçiliğin öıgütsel düzeyde hemangi bir 

departmanın tekelinde olmadığının kabul 
edilmesi 

E) Pazarın ve müşterilerin yapılan yeniliğe 
verdikleri tepkilerin bilinmesi 

16. Aşağıdakilerden hangisi yenilikçilik 
ilkelerinden biri değildir? 

A) Yenilik kaynaklannın ortaya Çıkaıdığı 

fırsatların analiz edilmesi 
B) Kapsamlı ve açık iletişimin sağlanması 
cı Ödül ve takdir sisteminin kurulması 
D) Yeniliğe büyük tasanmlalla büyük başlangıç 

yapılması 
E) Dahanın değil çalışmanın ürünü olması 

17. iç girişimciliğin mevcut işletmelerdeki 
girişimciliğe ilişkin faaliyetler olarak 
kullanılmasını öneran bilim adamı 
a~ağıdakilerden hangisidir? 

A) Shatzer 
B) Dewey 
C) Schwaız 
D) Schoollhammer 
E) Goldon 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2011 AS 4421-A 

18. ~ağıdakilerden hangisi endüstri yörelerinin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Liman ya da ticaret merkezi olmalan 
Bl Yalıtılmış olmalan 
CL Risk sennayesi kullanımında istekli olmalan 
OL Birbi~erine bağ lantılı endüstri diyaloglarıyla 

baglant. kurmaları ve gelişme göstermeleri 
El Ma~inal olmaları 

19. Yeni yabrımları, buluşları, fikirleri va 
davranı~ biçimlerini geli~tirip bu yenilikleri 
ürünlerde, servisierde, yönetim 
programlarında ve yeni plan ve programlarda 
kullanabilen kişilere ne ad verilir? 

Al Denetçi 
Bl Kontrolör 
cı Teknisyen 
OL iç girişimci 
El Raportör 

20. ~ağıdakilerden hangisi i~letmeler açısından 
iç giri~ imciliğin önemini arbran faktörlerden 
biri değildir? 

Al Yetenekli peısonelin işletmeden ayrılarak 
küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi 

Bl Geleneksel ~Ietme yönetimi tekniklerinin 
yetersiz kalması 

CL Uluslararası rekabetin artması 
OL Rakiplerin sayısının azalması 
El Verimliliğin ve etkinliğin artırılmak istenmesi 

21. ~ağıdakilerden hangisi geleneksel yönetim 
tekniklerinden biri değildir? 

Al işletmeyi olası tüm maliyetlere rağ men 
korumaya çelışmak 

Bl Rekabetçi çelışanları özendinnek 
cı Risk üstlenmek 
OL Halalaldan korunmak için slandart süreçleri 

uygulamak 
E) Yeni adımlarda önceki deneyimleri 

değe~endinnek 

22. Şirket girişimciliği kavrammı, büyürnek için 
küçük işletmelerin satm alınması anlamında 
kullanan yazar a~ağıdakilerden hangisidir? 

Al DeW9Y 
Bl Pinchot 
cı Shatzer 
OL Damanpour 
El Shanna 
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23. ~ağıdakilerden hangisi yenilikçi felsefenin 

oluşturulmasında rehber olabılecek 

kurallardan biri değildir? 

Al Yenilik için yenilikleri ödüllendinnek 
Bl Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını 

sağlamak 

cı Resmi olmayan iletişim için fıziksel aHyapl 
oluştunnak 

OL Sadece çelışma zaman ında ortaya 
çıkabilecek fıki~eri değe~endinnek 

El Çalışmayı. ha18keti özendinnek 

24. i. 
ii. 
iii. 

Kişisel kaynaklar 
Melek yatınmcılar 
Kısa vadeli banka kredileri 

Yukarıdakilerdan hangileri girişimcinin 
Işletme gelışım aşamalanndan biri olan 
başıangıç aşamasında yararlanabileceği 

finansman kaynaklarındandır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnızll 
cı i ve ii 
OL ii ve iii 
El i, ii ve iii 

25. Çalı~ma sermayesiyla ilgili a~ağıdaki 
Ifadelerden hangisi yanlısbr? 

Al Çalışma sennayesının sabit kısmını, 
satışlaldaki dalgalanmala~a değişmeyen 

çalışma senna.yesi Oluşturur. 
Bl Çalışma sennayesi yönetimi, özellikle küçük 

işletmeler açısından daha önemlidir. 
CL Özel dönemleldeki talebi karşılamak üzere 

ilave stoklama, çelışma senmayesinin sabit 
kısmını oluşturur. 

OL Çalışma sennayesi sabit VB değişken olaıak 
iki grupla toplanabilir. 

El Çalışma sennayesi yönetimi, finnanın lam 
kapasite ile çalışabilmesi, üretimin kesintisiz 
olarak devam edebilmesi, iş hacminin 
genişletilebilmesi, yükümlülüklerini 
kaışılayamama riskini azaRması, kredi 
değerliliğini artınnası, olağanüstü 

durumlarda mali yönden zor duruma 
düşmemesi, faaliyetlerini karlı ve verimli bir 
şekilde yürütebilmesi için gerekli olan 
sennayedir. 
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26. Bir yabrım malının mülkiyetinin leasing 
şırketlnde kalarak, belirli bır kıra 

karşılığında. kullanım hakkının klracıya 

verilmesi va yapılan sözla~meda belirlenen 
değer üzerinden sözle~ma süresi sonunda 
mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan 

finansman yöntemine ne ad verilir? 

Al Finansal kiıalama 
Bl Faktoring 
CL Forfaiting 
Dl Konscısiyum 
El Franchising 

27. EUREKA kaç yılında kurulmuştur? 

Al 1978 
Bl 1980 
cı 1985 
Dl 1989 
El 1990 

28. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde 

sermaye maliyetinin ve finansal risklerin an 
aza IndirIImesine yönelık strateJiler arasında 
.l!! almaz? 

Al Boıçlanmadaki vadenin kısaltılması 
Bl Boıçlanmadaki vadenin uzatılması 
C) Alınan borçlann yenilenememe riskinin en 

aza indirilmesi 
Dl Mümkün OldUğU Ölçüde sabn faiz oıanı 

üzerinden borçlan ılması 
E) Döviz kuru risklerinden korunulması 

29. i. 
II. 
ııı. 
ıv. 

Profonna bilanço 
Profdrma gelir tablosu 
Nakit bütçesi 
Yatırım bütçeleri 

Yukarıdakilerden hangileri 
finansal planlardandır? 

Al Yalnız ii 
Bl Yalnız ıv 
cı i ve III 
Dl ii ve ıv 
El i, ii ve III 

A 

olağanüstü 

13 

A 
30. Bir işıetmenin borçlannı karşıladıktan sonra 

arla kalan nakit ve nakit benzerleri toplamına 
ne ad verilir? 

Al Likidne 
Bl Opsiyon 
CL Swap 
Dl Elkin sınır 
El Geri döndüıülebilirlik 
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