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1. Aşağıdakilerden hangisi bir gırışimcının 

sahip olması gereken özellikler arasında ~ 
almaz? 

A) Fırsatları değerlendirebilmesi 

B) Değer yaratması 

e) Risklerden kaçınması 
D) Organizasyon becerisine sahip olması 
E) Fırsatları görebilmesi 

2. Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma 
özelliğini, ekonomik kalkınmada, insan 
kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi 
olarak ilk kez vurgulayan ve gündeme 
getiren, girişimciyi toplumda değişimi 
yaratacak kişi ve kurumlar olarak tanımlayan 
ekonomist aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dewey 
B) Keynes 
e) Schumpeter 
D) Piaget 
E) Vygotsky 

3. Aşağıdakilerden hangisi 
yaratıcılıktaki yönetsel 
davranışlardan biridir? 

A) Sıcak takımlar 
B) Hata ve risk 
e) Farklılık 

D) Düşünce serası 

E) Kavram oluşturma 

örgütsel 
tutum ve 

4. Yaratıcılığı yenının oluşturulması ve 
eskisinin elden geçirilmesi olarak açıklayan 
yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bentley 
B) Stoor 
e) elemen 
D) Plamer 
E) Vance 

5. ilk Ar-Ge kuruluşu ne zaman ve nerede 
kurulmuştur? 

A) 1872 yılında Almanya'da 
B) 1889 yılında ABD'de 
e) 1912 yılında Fransa'da 
D) 1920 yılında isviçre'de 
E) 1935 yılında Japonya'da 
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6. Aşağıdakilerden hangisi isveçli akademisyen 
Ake Andersson'a göre, yenilikçi kültürü 
yaratan faktörlerden biri değildir? 

A) Düzenlenebilir finans sistemi 
B) Yeni bilgi ve yetkinlik 
e) ihtiyaçlar ile imkanlar arasındaki dengesizlik 
D) Kültür çeşitliliği olmayan bir topluluk 
E) Başarılı iletişim 

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

A) Çevreyi anlaması 
B) Tutucu olması 
e) Risk alabilmesi 
D) Geleceğe dönük ve esnek olması 
E) inatçı olması 

Piyasaya uyum 8. i. 
ii. 
III. 
iV. 

Küçük ve karmaşık olmayan işletmeler 
Ortam ve vizyon 
Etkileşimli öğrenme 

Yukarıdakilerden hangileri yeniliklerin 
başarılı bir şekilde yaratılmasındaki önemli 
faktörlerdendir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
e) i ve II 
D) I, II ve III 
E) I, II, III ve LV 

9. Kredi Garanti Fonu işletme ve Araştırma A.ş. 
hangi yıl kurulmuştur? 

A) 1980 
B) 1984 
e) 1985 
D) 1991 
E) 1998 
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10. Pazarın genişlediği, işletmenin kendini 
gösterdiği, yeniliklerin çoğaldığı, rekabetin 
ortaya çıktığı ve karların yükselmeye 
başladığı işletme gelişim aşaması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Büyüme aşaması 
B) Gerileme aşaması 
C) Başlangıç aşaması 

D) Düşüş aşaması 

E) Olgunluk aşaması 

11. Melek yatırımcıları ile, risk sermayedarları 
arasındaki farklılıklarla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına 

göre daha az araştırma ve değerlendirme 

süreci uygularlar. 
B) Yatırım deneyimlerine bakıldığında risk 

sermayedarları melek yatırımcılara göre 
daha aktiftir ve yatırım sayısı daha fazladır. 

C) Melek yatırımcılar yatırımlarını tamamen 
maceracı bir ruhla ve amatör bir şekilde 

yaparken, risk sermayedarları profesyonel 
ve yüksek getiri amaçlı yaparlar. 

D) Melek yatırımcıların yatırım oranları risk 
sermayedarlarına göre daha yüksektir. 

E) Melek yatırımcılar genellikle daha önce 
girişimcilik deneyimlerine sahiptirler, ancak 
risk sermayedarlarının girişimcilik deneyimleri 
melek yatırımcılara oranla daha düşüktür. 

12. Kurulması düşünülen ya da varolan bir 
işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye 
ne ad verilir? 

A) Tüketim analizi 
B) iş planı 
C) Aktif dağıtım planı 
D) Gelişimsel tutundurma analizi 
E) Reklam planı 

13. Aşağıdakilerden hangisi iş planının 

hazırlanması sırasında kaçınılması gereken 
hatalardan biri değildir? 

A) Pazar bölümlendirilmesinin yapılması 
B) Gerçekçi olmayan hedeflerin plana 

konulması 

C) Kararlılık ya da taahhüt eksikliklerinin olması 
D) Tecrübe eksikliğinin olması 
E) Olası engellerin tahmin edilememesi 

A 11 

A 
14. i. Zaman içerisinde finansal ihtiyaçların 

değişmesi 

ii. Nakit girişleri ve çıkışları arasında 

farklılıkların oluşması 

III. Müşteri beklentilerinin değişmesi 
iV. Beklenmeyen olaylarla karşılaşılması 

Yukarıdakilerden hangileri iş planının 

güncellenme nedenlerindendir? 

A) Yalnız i 
B) i ve Ii 
C) Ii ve IIi 
D) i, Ii ve IIi 
E) i, Ii, IIi ve iV 

15. Şirketlere yönel ik mevzuatlarda ve çalışma 
yasalarında yapılan düzenlemeler 
girişimcil iği etkileyen koşullardan hangisinin 
kapsamında yer alır? 

A) Ticari ve hukuki altyapının 
B) Nüfus yapısının 
C) Finansal koşulların 
D) Eğitim olanaklarının 

E) Fiziksel altyapıya erişimin 

16. ABD'de girişimcilere finansal destek 
sağlamadaki ~ önemli kuruluş 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Küçük işletmeler idaresi 
B) Dünya Ticaret Örgütü 
C) Uluslararası Para Fonu 
D) Uluslararası Finansman Kurumu 
E) Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü 

17. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'daki 
inkübatörlerin amaçlarından biri değildir? 

A) Geliştirilen yeniliklerin ticarileştirilmesini 

sağlamak 

B) Çalışanların yenilik yaratma yeteneklerini 
artı rmak 

C) Yerel ve bölgesel gelişmeyi yavaşlatmak 
D) Yeni teknolojilerin bulunmasını teşvik etmek 
E) istihdam yaratılmasını sağlamak 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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18. Kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik 
bunalımla karşılaşacağı yerde, devamlı 

gelişeceğini savunan, yenilik modelinin de 
yaratıcısı olan ekonomist aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Vance 
B) Schumpeter 
C) Dewey 
D) Stoor 
E) Smith 

19. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik gelişmede 
girişimciliğin ana unsur olduğu modeldeki 
işletme dinamiklerinden biri değildir? 

A) Anlaşmalar 

B) işletme kuruluşları 
C) işletme ölümleri 
D) Ticari ve hukuki altyapı 
E) işletme genişlemeleri 

20. Türkiye ithal ikamesine yönelik kalkınma 

stratejisini terk ederek, serbest piyasa 
ekonomisi çerçevesinde ihracata yönelik 
kalkınma stratejisine geçmeye kaç yılında 

karar vermiştir? 

A) 1950 
B) 1968 
C) 1980 
D) 1997 
E) 2008 

21. i. 
ii. 
iii. 

Fizibilite çalışmalarının yetersiz olması 
Finansman sorunlarının yaşanması 
innovasyon olanakların 
değerlendirilememesi 

iV. işletmeler arasındaki işbirliğin in 
sağlanamaması 

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'deki 
girişimcilikle ilgili sorunlardandır? 

A) i ve II 
B) II ve III 
C) I, II ve LV 
D) II, III ve LV 
E) I, II, III ve LV 

A 12 

22. Aşağıdakilerden hangisi 
Yatırımcı Profili 
sonuçlarından biri değildir? 

A 
Ege Bölgesi 
Araştırması'nın 

A) Bölge yatırımcısında, girişimcilik kökeni 
olarak dayanağını büyük ölçüde sanayi ve 
ticaretten, kısmen de küçük imalat ve 
tarımdan almaktadır. Yani sanayi 
sermayesinin temeli, ticaret sermayesidir ve 
tarımsal sermaye ile yabancı sermaye önem 
taşımamaktadır. 

B) Anadolu'daki sanayi dünyası; genç büyük 
bir çoğunlukla o şehrin yabancısı olan 
bekar erkeklerin egemen olduğu bir 
dünyadır. 

C) 1980 ve sonrasında kurulan işletmelerin 

çoğunluğunun sermayesi ticaretten 
gelmektedir, dolayısıyla tüccar sanayıcı 

kimliği kazanmıştır. 

D) Yeni kuşak yatırımcı tipi kendilerindeki 
girişimcilik özelliklerini yenilikçilik, risk alma ve 
uzak görüşlülük olarak tanımlamaktadır. 

E) Yeni kuşak yatırımcı tipi, genellikle üst 
düzeyde öğrenim gören işletme 

yönetiminde geleneksel işletme 

tekniklerinden uzaklaşan, modern 
işletmecilik tekniklerini işyerinde uygulamaya 
çalışan, kararlarında rasyonel davranan 
kişiler olarak görünmektedir. 

23. i. Küçük işletmelerin yan sanayi olma 
konusundaki potansiyeli oldukça yüksektir. 

iL. Yeni joint-venture ve fason imalat 
konusunda küçük işletmeler ihracata 
yönlendirilebilir. 

Ili. Küçük işletmelerde, işletme sahipleri işin 

başından kolayayrılamazlar, ayrılmaları 

işletmeler için büyük sorunlar yaratır. 
iV. Küçük işletmelerde, organize sanayi bölgesi 

şeklindeki altyapı yatırımları önem 
kazanmaya başlar. 

V. Küçük işletme sahiplerinin büyüme tutkusu 
oldukça belirgindir. 

Küçük işletmelerle ilgil i 
ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) i ve Ii 
B) Ii ve iV 
C) i, Ii ve IIi 
D) Ii, IIi ve V 
E) i, Ii, Ili, iV ve V 

yukarıdaki 
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24. OSTiM Örneği başlıklı araştırmaya katılanlara 
göre !u!. önemli işletme sorunu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Muhasebe uygulamaları 
B) Kalite yönetimi 
C) Üretim sistemleri 
D) Finans sağlama ve finansman yönetimi 
E) Personel idaresi 

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

A) Keynes'e 
B) Pinchot'a 
C) Marshall'a 
D) Vonce'a 
E) Shatzar'a 

26. Özel Kesimde 
araştırmayı 

yapmıştır? 

Türk Müteşebbisleri adlı 

aşağıdakilerden hangisi 

A) Arif Payaslıoğlu 
B) Mehmet Şimşek 
C) Erdoğan Soral 
D) Canan Çilingir 
E) Erol Sayın 

27. Uluslararası bir girişime hazırlanırken, 

girişimcinin işin ne olacağını düşündüğü ve 
bunu gerçekleştirmek için nelere ihtiyacı 

olduğunu ortaya koyduğu aşama 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Başka girişimlerle işbirliğinin yapılması 

B) işin yapısının belirlenmesi 
C) Pazarın yapısının belirlenmesi 
D) Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması 
E) Tüketici yapısının belirlenmesi 

28. i. Ülkelerin vergi yapıları 
ii. Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları 
iii. Ülkelerin makroekonomik şartları 
iV. Ülkelerin altyapı şartları 

Yukarıdakilerden 

girişimcilik 

faktörlerdendir? 

A) Yalnız i 
B) i ve III 
C) II ve III 
D) I, II ve LV 
E) I, II, III ve LV 

A 

hangileri 
faaliyetlerini 

uluslararası 

etkileyen 

13 

A 
29. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası 

pazarlarda ortaklık kurulacak firmayla ilgili 
olarak dikkat edilmesi gereken unsurlardan 
biri değildir? 

A) Firmanın başarısı 

B) Firmanın depolama kapasitesi 
C) Firmanın piyasaya hakimiyeti 
D) Firmadaki çalışan yabancı yönetici sayısı 
E) Firmanın büyüklüğü 

30. Girişimcinin uluslararası pazarlara 
girebilmesinin !ll!. basit ve !ll!. cok kullanılan 
yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lisans anlaşmaları 
B) ihracat 
C) Doğrudan yabancı yatırımlar 
D) Franchising 
E) Joint venture 
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