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1. Aşağıdakilerden hangisi gırışımci ile ilgili 
olarak yapılan tanımlarda yer alan temel 
unsurlardan biri değildir? 

A) Risk 
B) Yaratım süreci 
C) Çaba harcanması 
D) Sermaye 
E) Getiri 

2. Aşağıdakilerden hangisi gırışımcının ~ 

önemli işlevleri arasında ~ almaz? 

A) Ürün çeşitliliği sağlama 
B) istihdam yaratma 
C) Yeni satış yöntemleri yaratma 
D) Sermaye birikimi sağlama 
E) Rekabeti artırma 

3. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin tanımı 
yapılırken ağırlıklı olarak ele alınan 

konulardan biri değildir? 

A) Arbitraj 
B) Sermayenin tedarik edilmesi 
C) Üretim faktörlerinin koordinasyonu 
D) Değişmezlik 
E) Risk 

4. Aşağıdakilerden hangisi Cari Rogers'in 
yaratıcılığı artırdığını savunduğu iki 
yöntemden biridir? 

A) Ekonomik özgürlük 
B) Teknolojik özgürlük 
C) Fizyolojik özgürlük 
D) Toplumsal özgürlük 
E) Psikolojik özgürlük 
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5. Yaratıcılığın aşamalarının doğru sıralanışı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kuluçkaya yatırma i yaratıcılıkların ortaya 
çıkması i hazırlık i yaratıcı sonuçların kabul 
edilmesi 

B) Hazırlık i yaratıcılığın ortaya çıkması i 
kuluçkaya yatırma i yaratıcı sonuçların 

kabul edilmesi 
c) Kuluçkaya yatırma i hazırlık i yaratıcılıkların 

ortaya çıkması i yaratıcı sonuçların kabul 
edilmesi 

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

E) Yaratıcılıkların ortaya çıkması i hazırlık i 
kuluçkaya yatırma i yaratıcı sonuçların 
kabul edilmesi 

6. Yaratıcılığı yeni bir şeyi var etme yeteneği 
olarak açıklayan yönetim bilimci 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Taylor 
B) Stoor 
c) Bentley 
D) Clemen 
E) Vance 

7. Aşağıdakilerden hangisi temel ve uygulamalı 
bilgi üretim sistemleri ile piyasa üretim 
sistemlerinin bütünleşmesini ve etkileşimini 
sağlayan yollardan biri değildir? 

A) Her sistemin sadece kendi içinde 
örgütlenmesi 

B) Ortak elektronik bilgi erişim imkanlarının 

sağlanması 
c) Üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması 
D) Serbest uzman dolaşımının sağlanması 
E) Danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin 

geliştirilmesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi isveçli akademisyen 
Ake Andersson'un belirttiği yenilikçi kültür 
yaratan faktörlerden biri değildir? 

A) Yeni bilgi ve yetkinlik 
B) Başarılı iletişim 

c) Homojen kültürlü toplum 
D) Düzenlenebilir finans sistemi 
E) ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki dengesizlik 
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9. Aşağıdakilerden hangisi endüstri yörelerinin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Liman ya da ticaret merkezi olması 
B) Ekonomik ve kültürel bölgelere yakın olması 
C) Yörede kültürel değerlerin açık fikirliliği 

teşvik etmesi 
D) Yalıtılmış olması 

E) Yörede risk sermayesi kullanımında 

istekliliğin olması 

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

A) Schwarz 
B) Schollhammer 
C) Shatzer 
D) Damanpour 
E) Pinchot 

11. Aşağıdakilerden hangisi yetenekli 
çalışanların girişimci olmak üzere büyük 
işletmeleri terk ederek kendi işletmelerini 

kurmalarına neden olan faktörlerden biri 
değildir? 

A) Girişimciliğin statü sembolü olması 
B) Girişimcileri finansalolarak destekleyen risk 

sermayesi finansman modelinin gelişmesi 
C) Çalışılan işletmede yeni fikirlerin 

desteklenmesi ve işletmenin teknolojide 
öncü olması 

D) Girişimciliğin ekonomik bağımsızlık 
sağlaması 

E) Girişimciliğin tanınma şansı yaratması 

12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde iç 
girişimcilik ortamının yaratılması için gerekli 
koşullardan biri değildir? 

A) Ekip çalışması yaklaşımının desteklenmesi 
B) Öncelikli fırsat parametresi ve 

değerlendirmesinin kullanılması 
C) Sponsor desteğinin sağlanması 
D) Yeni fikirlerin desteklenerek, çalışanların 

hatalara karşı cesaretlendirilmesi 
E) işletme kaynaklarının kolayca erişilebilir ve 

kullanılabilir olması 
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13. Belirli bir zaman süresı ıçın hazırlanan ve 

hazırlandığı dönem içinde işletmenin olası 

nakit girişleri ile nakit çıkışları nı gösteren 
kısa dönemli planlama aracına ne ad verilir? 

A) Proforma gelir tablosu 
B) Proforma fon akım tablosu 
c) Proforma bilanço 
D) Nakit bütçesi 
E) Kar dağıtım tablosu 

14. Bir işletmenin borçlarını karşıladıktan sonra 
arta kalan nakit ve nakit benzerleri toplamına 
ne ad verilir? 

A) Optimal portföy 
B) Etkin sınır 
c) Likidite 
D) Swap 
E) Opsiyon 

15. Bir malın özkaynak ya da kredi kullanılarak 
satın alınması yerine başka bir şirket 

tarafından satın alınarak yatırımcıya 

kiralanması ve kira süresi sonunda düşük bir 
bedel karşılığında mülkiyetin devredilmesine 
ne ad verilir? 

A) Faktoring 
B) Underwriting 
c) Franchising 
D) Leasing 
E) Forfaiting 

16. Aşağıdakilerden hangisi iş planının 

girişimciye sağladığı faydalardan biri 
değildir? 

A) Amaçların değerlendirilebilmesi ıçın 
tahminlerin ve gerçek sonuçların 

karşılaştırılması konusunda ölçüt 
oluşturması 

B) Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir 
bakış açısıyla görmesini sağlaması 

c) Girişimci için dışarı daki fon sağlayıcılar ve 
yatırımcılarla iletişim aracı olması ve işletme 
için de çalışma rehberi olması 

D) işletmenin başarısı için yapılacak 
varsayımların oluşturulmasına yardımcı 

olması 
E) Zaman içinde güncellenmeden uzun süre 

kullan ılabilmesi 
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17. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planında 

bulunması gereken özellikler arasında LL!L 
almaz? 

A) Gelecekle uyumlaştırılmış olması 
B) Abarlmalardan kaçınılması 
C) Kişiselleştirilmiş olması 

D) Önemli risklerin aydınlatılmış olması 
E) Olabildiğince kısa tutulması 

18. Girişimci tarafından hazırlanan 
risk sermayedarı 

değerlendirilmesi sürecinde 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sermaye yapısının belirlenmesi 

iş planının 
tarafından 

ilk adım 

B) işletmenin içinde bulunduğu endüstrinin 
özelliklerinin belirlenmesi 

C) Girişimcinin kendine özgü özelliğinin 

saptanması 

D) Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi 
E) Tüm grafiklere ve tablolara göz atılması 

19. Girişimcilerin işletmelerini kurma 
aşamasında aldıkları destekler, girişimciliği 

yaratan koşullardan hangisinin kapsamında 
yer alır? 

A) Fiziksel altyapıya erişim 
B) Ticari ve hukuki altyapı 
C) Genel ulusal koşullar 
D) Finansal koşullar 
E) Eğitim 

20. Yeni işletmelerin tehlikelere en açık oldukları 
kuruluş aşamasında hayatta kalabilmeleri 
için yardım aldıkları oluşurnlara ne ad verilir? 

A) Sermaye piyasası 
B) inkübatör 
C) Finans kurumları 
D) Danışma kurumları 
E) Fiziksel destek kuruluşları 

21. Dünyadaki ilk teknopark aşağıdaki 

ülkelerden hangisinde kurulmuştur? 

A) Almanya 
B) Fransa 
C) Hollanda 
D) ingiltere 
E) ABD 
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22. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith'e göre, 

girişimcilik olgusu için temeloluşturan 

ilkelerden biridir? 

A) Nüfus 
B) Liberalizm 
c) Sosyal güvenlik harcamaları 
D) Vergi oranları 
E) Gelir dağılımı 

23. Girişimcilikle, idarecilik işlevlerini 
birbirinden ayıran ve girişimciliğin kazancı 

olan karın, üretimin iyi ya da kötü şanslarının 
peşin olarak kabul edilerek ortaya çıktığını 
ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Richard Cantillon 
B) J. Schumpeter 
c) J. B. Say 
D) Leon Walras 
E) Alfred Marshall 

24. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet 
piyasasının özelliklerinden biri değildir? 

A) Fiyatların piyasanın işleyişi ile oluşması 
B) Malların ve hizmetlerin homojen olması 
c) Tek bir alıcı ya da satıcının piyasa fiyatını 

etkilememesi 
D) Çok sayıda alıcı ve satıcı olması 
E) Alıcıların piyasadaki işlemlerden haberdar 

olmaması 

25. Türkiye'de KOBi'lerin toplam kredilerden 
aldıkları pay yüzde kaçtır? 

A) 1 
B) 5 
c) 20 
D) 30 
E) 50 
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26. Türkiye'de yeni bir ürün üretmek veya yeni 
bir pazara girmek için yapılan yatırımlar 

genellikle urun hayat egrısının hangi 
aşamasında gerçekleştirilmektedir? 

A) Olgunluk dönemi 
B) Giriş dönemi 
C) Büyüme döneminin sonları 
D) Gelişme dönemi 
E) Düşüş dönemi 

27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 
girişimciliğin gelişmesini olumsuz yönde 
etkileyen faktörlerden biridir? 

A) Türk insanının eğitim seviyesinin yetersiz 
olması 

B) Türk insanının girişimcilik konusunda 
yeteneksiz olması 

C) Türkiye'de uzun süre ithal ikamesi 
politikasının uygulanması 

D) Türkiye'de uzun süren yüksek enflasyon 
ortamının olması 

E) 1933 yılında Türk Parasının Değerini 
Koruma Kanunu'nun çıkarılması 

28. işletme büyüme sürecinde genişleme 
evresinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yeni pazarlar bulma ihtiyacı 

farklılaştırması stratejisinin 
kazanmaya başlaması 

B) Bankalardan kredi alarak 
eğiliminin artması 

C) Ortak arama eğiliminin artması 

ile urun 
ağırlık 

borçlanma 

D) Borsaya kote olarak halka açılma 
konusunda isteksizlik olup, otofinansman 
eğiliminin artması 

E) Az sayıda urune odaklanarak ürün 
programını daraltma eğiliminin artması 

29. işletme kuruluş yeri seçimini etkileyen 
faktörler iş planının hangi bölümünde yer 
alır? 

A) Pazarlama planı 
B) Üretim planı 
C) Önemli riskler bölümü 
D) Yönetim planı 
E) Araştırma ve geliştirme bölümü 
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30. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi kalkınmanın 

göstergelerinden biri değildir? 

A) Tasarruflarda azalma 
B) Gelir artışı 
c) Eğitim düzeyinin yükselmesi 
D) Verim artışı 
E) Teknolojik gelişme 
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