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1. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin tanımı 
yapılırken ağırlıklı olarak ele alınan 

konulardan biri değildir? 

Al Arbitraj 
Bl Eskiye olan bağlılığın önemi 
CL Sermayenin tedarik edilmesi 
D) Risk 
El Üretim faktörlerinin koordinasyonu 

2. Girişimcilik sürecının ilk aşaması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al En uygun örgüt yapısının belirlenmesi 
Bl Mevcut kaynakların edilgin kullanılması 
cı Fırsatların belirlenmesi 
D) Kaynakların bulunması 

E) Kaynak kontrolünün sağlanması 

3. Konunun, sorunun tanımlanması, sınırlarının 
çizilmesi, boyutlarının ve özelliklerinin 
belirlenmesi şeklinde yapılan çalışmaları 

kapsayan yaratıcılık aşaması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Hazırlık aşaması 
B) Kuluçkaya yatı rma aşaması 
CL Yaratıcılıkların ortaya çıkması aşaması 
D) Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi aşaması 
E) Yaratıcı düşüncelerin değerlendirilmesi 

aşaması 

4. ı. Yeni ihtiyaç alanları 
ıı. Değişikliklerden doğan ihtiyaç alanları 
ııı. Halen karşılanmakta olan ihtiyaç alanları 
iV. Sorunlar 

Yukarıdakilerden hangileri yaratıcılığın 

yoğunlaşabileceği alanlardandır? 

Al Yalnız ii 
B) Yalnız iii 
CL i ve iii 
D) ii, iii ve iV 
E) i, ii, iii ve LV 

5. ı. Demografik yapıdaki değişiklikler 
ıı. Beklenmedik gelişmeler 
ııı. Süreç ihtiyaçları 
LV. Algılama değişiklikleri 

Yukarıdakilerden hangileri 
sınıflandırdığı ikinci grup 
kaynakları ndandır? 

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

A 

Orueker'in 
yenilik 

10 

6. Aşağıdakilerden hangisi iş planı yapmanın 

işletmelere sağladığı yararlardan biri 
değildir? 

Al Strateji geliştirme ve izlenmesi konusunda 
çerçeve oluşturması 

B) Yönetimin karar ve beklentilerine 
odaklanmasını sağlaması 

cı işletmeye ve işletme sahiplerine statü 
sağlayıp, prestij kazandırması 

D) Taraflar için bilgi ve iletişim dokümanı 

oluşturması 
E) Performans karşılaştırmasında kullanılması 

7. ı. 

ıı. 

Amaçların açıkça belirlenmesi 
Geri besleme ve destekleme sisteminin 
oluşturulması 

ııı. Bireysel sorumluluğun vurgulanması 
LV. Sonuca dayalı ödüllerin olması 

Yeni düşünce sisteminin oluşmasında 

yukarıdaki aşamalardan hangileri önemlidir? 

Al Yalnız i 
B) ii ve iii 
cı i, ii ve iii 
Dl ii, iii ve LV 
E) i, ii, iii ve LV 

8. iç girişimciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

Al Var olan fonları kullanır. 
B) Daha iyiye yönelik olarak, şirket içi 

engellerin üstesinden gelmeye çalışır. 
CL Öncü ve yenilikçiliğe odaklıdır. 
D) Katlandığı risk, işletmeyi ilgilendirir. 
E) Kaynakları etkili ve verimli kullanabilir. 

9. Aşağıdakilerden hangisi Halk Yatırım Menkul 
Değerler Anonim Şirketi'nin KOBi'lere verdiği 
hizmetlerden biri değildir? 

Al işletmelerin birleşme işlemlerini 
gerçekleştirmek 

B) işletmelere yatırım finansman danışmanlığı 
yapmak 

cı işletmelerin iSO 9000 Kalite Standartları 
Belgesi işlemlerini ve Ce işareti Kredisi 
işlemleri gerçekleştirmek 

D) işletmelerin devir işlemlerini gerçekleştirmek 
E) işletmelerin yurtiçi sermaye piyasası 

işlemlerini gerçekleştirmek 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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10. I. Kullanılacak fonların vade yapısı 
ii. Kullanılacak fonların maliyeti 
iii. Yönetim üzerindeki kontrol etkisi 

Yukarıdakilerden hangileri 
dışarıdan sağlanacak 

değerlendirilmesi sırasında 

işletmeye 
kaynakların 

üzerinde 
durulması gereken faktörlerdendir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız III 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

11. iş planının kapağında aşağıdaki bilgilerden 
hangisi ~ almaz? 

A) işletmenin ismi 
B) işletmenin adresi 
C) işletmenin telefon numarası 
D) Girişimcinin ikametgah adresi 
E) Planın yapıldığı tarih 

12. iş planında başlık sayfasından sonra gelecek 
olan iş planı özü bölümü 2!!.~ kaç sayfadan 
oluşmalıdır? 

A) 2 
B) 5 
c) 7 
D) 10 
E) 15 

13. I. 
ii. 

Endüstride istenilmeyen gelişmeler 
Tahminlerin üzerinde gerçekleşen üretim 
maliyetleri 

14. 

iii. Yeni rakipler 
iV. Gerekli mal ve hizmetlerin alınmasında 

karşılaşılan güçlükler 
V. Yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar 

Yukarıdakilerden 

risklerdendir? 

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

Aşağıdakilerden 
girişimcilerin 

gelişmekte olan 

hangileri 

hangisi 
sayısının 

ülkelere 
faydalardan biri değildir? 

A) Ürün kalitesini iyileştirmek 
B) Maliyetleri yükseltmek 
c) Gelir dağılımını iyileştirmek 

potansiyel 

yenilikçi 
artmasının 

sağladığı 

D) Özgürlükçü ve katılımcı bir ekonomik düzen 
kurmak 

E) Toplum refahını yükseltmek 

A 11 

A 
15. Aşağıdakilerden hangisi dışa dönük 

sanayileşme stratejisinin temel amaçlarından 
biri değildir? 

A) Serbest piyasa ve özel girişime dayalı bir 
ekonomik yapı kurmak 

B) Dış ticaret politikasını aynı zamanda 
ihracatı özendiren bir yapıya dönüştürmek 

c) Ülkedeki sanayi yapısını, karşılaştırmalı 
üstünlüklere göre dış piyasalara ihracat 
yapan girişimcilerden oluşan bir yapıya 

dönüştürmek 

D) ithal edilen ürünlerin ülke içinde 
üretilmesiyle döviz tasarrufunu sağlamak ve 
dış ticaret hacmini azaltmak 

E) Dış ticaretin liberalleşmesini ve böylece dış 
piyasalara açılmayı sağlamak 

16. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan 
ülkelerin makro ekonomik özelliklerinden biri 
değildir? 

A) işgücü başına sermaye donanımının düşük 
olması 

B) Tüketim yapısı içinde gıda maddelerinin ve 
zorunlu ihtiyaçları gideren malların payının 

düşük olması 

C) Yatırım oranının düşük olması 
D) Tasarruf oranının düşük olması 
E) Gelir dağılımının dengesiz olması 

17. Geleneksel ekonomik gelişme modelinde 
aşağıdakilerden hangisi ekonomik 
gelişmenin gerçek lokomotifi olarak 
varsayılmaktadır? 

A) Küçük ölçekli işletmeler 
B) Coğrafi yapı 

C) Büyük ölçekli işletmeler 
D) Orta ölçekli işletmeler 
E) Demografik yapı 

18. i. Ticari ve hukuki altyapı 
ii. Finansal koşullar 
iii. Devlet politikaları ve programları 
LV. Fiziksel altyapıya erişim normları 

Yukarıdakilerden hangileri ekonomik 
gelişmede girişimciliğin ana unsur olduğu 
modeldeki girişimciliği etkileyen altyapı 

koşullarındandır? 

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

izleyen sayfaya geçiniz. 
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19. Evrimci yaklaşımla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Evrimci yaklaşımda analiz birimi, farklı 

teknoloJileri, yetenekleri, örgütlenme yapıları 
ve davranış kuralları olan firmalar ile diğer 

ekonomik aktörlerin oluşturduğu bir 
sistemdir. 

B) Evrimci yaklaşım, mevcut durumda 
(firmaların kaynakları ve teknolojik 
yetenekleri veri iken) kaynak tahsis sürecini 
inceler. 

cı Evrimci yaklaşımın, neoklasik yaklaşımdan 
en önemli farklılı ğı ekonomik gelişim 

sürecinde teknolojik yenilik ve öğrenme 

süreçlerini ön plana çıkarmasıdır. 
D) Schumpeter'in etkisinden dolayı evrimci 

yaklaşım, Schumpeterci Yaklaşım olarak da 
bilinmektedir. 

E) Evrimci yaklaşım özellikle Nelson ve 
Winter'in 1982 yılında yayımlanan 

Ekonomik Büyümenin Evrimi Teorisi 
kitabından sonra teknoloji ve yenilik 
iktisadında yaygınlık kazanan bir kuramdır. 

20. Girişimcilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Girişimcilik için en önemli faktör paradır, 

para sahibi olmayan kişiler girişimci 

olamazlar. 
B) Girişimcilik ancak etkin bir rekabet 

ortamında gelişebilir. 
C) Girişimciliğin geliştirilmesi, girişimcilik 

niteliklerine sahip kişilerin işletmelerin 

başına geçmesiyle sağlanabilir. 
D) Girişimciliğin geliştirilmesinde istikrarın 

sağlanması çok önemlidir. 
E) Girişimcilik etiği uzun vadede üzerinde 

durulması gereken en önemli konudur. 

21. Girişimcinin başarısını büyük ölçüde 
etkileyen ve fizibilite çalışmasının !u!. önemli 
bölümünü oluşturan faaliyet aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tedarikçilerle anlaşmak 
B) Tutundurma faaliyetlerini planlamak 
C) Piyasa araştırması yapmak 
D) Fabrika içi yerleşim düzenini belirlemek 
E) Personel ücretlendirmesini yapmak 

A 12 

A 
22. i. Orta ölçekli işletmelerde işletme 

performansı, kar yanında, ihracat hacmi, 
katma değer, ödenen vergi miktarı gibi 
değişik alanları içerecek şekilde 

belirlenmelidir. 
ii. Orta ölçekli işletmeler mümkün olduğunca 

ihracata yönlendirilmeli, iç pazar yanında 
dış pazarlarda da faaliyet göstermeleri 
teşvik edilmelidir. 

iii. Bazı sektörlerde orta ölçekli işletmelerin 

savunma sanayine yan sanayi olma 
potansiyeli oldukça yüksektir. 

LV. Orta ölçekli işletme sahipleri bir yabancı dil 
bilme ihtiyacını acil bir şekilde 

duymaktadırlar. 

istihdam ettikleri personel sayısı 50-200 
olarak belirlenen orta ölçekli işletmeler 

grubunun özellikleriyle ilgili yukarıdaki 

ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

23. işletmelerde yenilik (innovasyon) yapılması 
ve yaratıcı gucun kullanılması ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Yeniliklerin çoğunun taklit ile başladığı bir 
gerçektir. 

B) Yeniliklerin uygulanmasında çabuk 
davranılmamalı en etkili innovasyon 
bulunana kadar uygulama geciktirilmelidir. 

C) innovasyon için kriz durumu bir motivasyon 
aracıdır. 

D) işletmelerde, yenilikler konusunda üretken 
bir ortam yaratılmalı, personel bu konuda 
cesaretlendirilmelidir. 

E) Yenilikler, işletmenin sürekliliğinin 

sağlamasının ve büyümesinin gerekli şartı 

olarak algılanmalıdır. 

24. i. Ülkeler arasında işbirliği ve tamamlayıcı 
stratejiler 

ii. Küçük ve orta boy işletmelerin uluslararası 

alanlara açılma faaliyetleri 
iii. Üst düzey yönetim modellerinin gelişmesi 
LV. Ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması 

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası 

girişimcil ik konusunun gündeme gelmesine 
yardımcı olan faktörlerdendir? 

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

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Etkin bir rekabet ortamında risk üstlenebilen, 
ekonomik değerler yaratabilen ve yarattığı 

ekonomik değerlerin sonucunda işletmesini 

de kar edebilir bir duruma getirebilen kişiye 
ne ad verilir? 

Al Girişimci 
Bl Sermayedar 
cı Denetçi 
D) Müşavir 

E) Teknisyen 

26. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Sanayinde 
Girişimci Özellikleri adlı araştırmanın 
sonuçlarından biri değildir? 

Al Girişimcilerde nesil değişmekte ancak 
düşünce yapısı değişmemektedir. 

B) Sanayiciler girişimci-yatırımcı-yönetici 

özelliklerini birlikte taşımaktadır. 
C) Girişimcilerin eğitim düzeyleri, başarılarında 

ölçü değildir. 
D) Dinamik girişimci sayısı çoktur. 
E) işletme yapılarına aile şirketleri egemendir. 

27. Aşağıdakilerden hangisi OSTiM Örneği 
başlıklı araştırmanın nitel sonuçlarından biri 
değildir? 

A) Anadolu'daki sanayi dünyası, genç büyük 
bir çoğunlukla o şehrin yerlisi olan bekar 
erkeklerin egemen olduğu bir dünyadır. 

B) Girişimcilerin kalite, verimlilik, iş basitleştirme 

ve kapasite kullanımı gibi konularda bilgi 
yetersizlikleri vardır, rekabet güçlerinin 
artırılması açısından bu eksiklikleri 
giderilmelidir. 

C) işletmelerin büyük çoğunluğu, sorunların 
pazardaki daralma ve genel ekonomik 
krizlerden kaynaklandığın i düşünmektedir. 

D) Teknoloji transferinde önemli rol 
oynayabilecek patent bilgi bankalarına, 

firmalara ihracat olanakları açacak AB bilgi 
bankalarına ilişkin bilgiler Türk Patent 
Enstitüsü, KOSGEB, TSE gibi kuruluşların 
bünyesinde yer almaktadır. Ancak 
işletmelerin büyük çoğunluğu bu 
olanaklardan habersizdir. 

E) işletmelerin, teknik sorunların çözümünde 
kimi zaman üniversitelere başvurdukları 

ancak uygulamaya yönelik sonuçlar almakta 
güçlük çektikleri tespit edilmiştir. 

A 13 
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28. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası 

girişimciliğin temel aşamalarından biri 
değildir? 

A) Başka girişimlerle işbirliğinin sağlanması 

B) ithalatın ve ihracat faaliyetlerinin 
sınırlandırılması 

CL Pazarın ve tüketici yapısının belirlenmesi 
D) işin yapısının belirlenmesi 
E) Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması 

29. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin Joint 
Venture'da yer almasının avantajlarından biri 
değildir? 

A) Kaynaklara daha kolay ulaşılması 
B) Pazarlarda rekabetçi üstünlük sağlaması 
C) Yeni pazarlara girişi kolaylaştırması 
D) Maliyetleri yükseltmesi 
E) Rakiplere karşı teknolojik üstünlük 

sağlaması 

ihracat 
Joint venture 

30. i. 
ii. 
iii. 
iV. 

Doğrudan yabancı yatırımlar 
Lisans anlaşmaları 

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası 

pazarlara giriş yöntemlerindendir? 

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

TEST BiTTi. 
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