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1. Yeni i ş kurma düş ünces inin ilk adımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Pazarda varolan açıklann düşünülmesi ve 
bu açıklann nasıl kapatılabileceginin 

tartışılması 

Bl Kullanılacak olan teknolojinin belirlenmesi 
c) Çalışacak olan personel profilinin 

belirlenerek ücret ve parfonnans kriterlerinin 
ortaya konması 

Dl Kurulacak olan örgüt yapısı ve yetki 
ilişkilerinin belirlenmesi 

El Atıl veya kapasitenin altında kullanıla n 

kaynaktann değerlendirilmesi 

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin tanımı 
yapılırken a{Jırhklı olarak ele alınan 

konulardan bi r i degildir? 

Al Sennayenin tedarik edilmesi 
Bl Değişmezlik 

cı Üretim faktörlerinin koordinasyonu 
OL Risk 
El Arbitraj 

3. Aşağıdakilerden hangis i bir i ş letmede 

bireysel yaratıcılığı yok eden durumlardan 
biridir? 

A) Yönetsel kararlarda çalışanlann fikirlerinin 
alınması 

Bl Örgülte elde edilecek başarıların takdir 
edilerek ödüllendirilmesi 

cı Küçük başansızlıklann hoşgörüyle 
karşılanması 

OL Örgülte rahat çalışma mekanlannın 
oluşturulması 

El işletmede çalışmalann homojen takımlar 
oluşturularak gerçekleşt irilmesi 

4. Aşağıdakilerden hangisi bireysel yaratıcıtıkta 
oluşan tutum ve davranışlarda n biri değildir? 

Al Kavram olu~turma 
GL Örgütsel destek 
cı Farklılık 

OL Düşünce serası 

El Hata ve risk 
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5. Aşağıdakilerden hangisi Peter F . Orueker 
tarafından belirtilen şirketin veya sektörün 
iç inde yer alan yenilik kaynaklarından biri 
değildir? 

Al Süreç degişimeri 

B) Beklenmedik gelişmeler 
cı Sektör ve pazar yapısındaki degişiklikler 
OL Uyumsuzluklar 
E) Algı lama değişikli kl eri 

6. Aşağıdakilerden hangis i yenilikçilik 
ilkelerinden biri değildir? 

Al Kapsamıı ve açık iletişimin saglanması 
Bl Ödül ve takdir sisteminin kurulması 
cı Basit ve herkes tarafından kullanılabilir 

olmakla birlikte ihtiyaca odaklanliması 
OL Büyük tasanmlarla büyük başlang ı çlar 

yapılması 

E) Yenilik kaynaklannın ortaya çıkardığı 

fırsaııann analiz edilmesi 

7. Şirket girişimciliği kavramını büyürnek için 
küçük i şletmelerin satın alınması anlamında 

kullanan yazar aşağıdakilerden hangisidir? 

Ai Shamıa 

Bl Schollhammer 
Ci Schwarz 
ol Chrisman 
El Pinchot 

8. I ş yapısı içinde 
tanımlanabilen 
hangis idir? 

varolan girişimcilik olarak 
kavram aşağıdakilerden 

Al Kişisel kaynaklar 
GL Sisteme dayalı yenilik 
cı Yaratıcı fikir 
OL Etkileşimli öğrenme 
El iç girişimcilik 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Aşağıdakilerden hangisi EUREKA'nın 

amaçlarından biri değildir? 

Al Kaliteli ürün, metot ve hizmetlergeliştirmek 
Bl Sınınan aşan işbirligi saglamak 
cı Sanayi ve araştırma kurumannı 

kaynaştınnak 
Dl Avrupa'nın rekabet gücünü azaltmak 
El Tüm ileri teknoloj alanlannda pazara 

yönelik Ar-Ge çalışmalannı teşvik etmek 

10. Halk Yabrım Menkul Değerler Anonim Şirketi 
kaç yılında kurulmuştur? 

Al 1990 
Bl 1993 
cı 1997 
Dl 2003 
El 2008 

11 . Kurulması dü,ünülen i,letmenin faaliyet ve 
finansal detayları ile pazarlama fırsatlarını , 

stratejisini, yönetim becerisini ve 
yeteneklerini gösteren belgeye ne ad verilir? 

Al Aciz belgesi 
Bl Yönetim sözleşmesi 
cı Profonna gelir tablosu 
Dl iş planı 
El Nakit bütçesi 

12. Aşağıdakilerden hangisi iş 
hazırlanması sırasında kaçınılması 

hatalardan biri değildir? 

planının 
gereken 

Al Gerçekçi olmayan hedeflerin plana 
konulması 

Bl Tecrübe eksikliğinin olması 
CL Olası engellerin tahmin edilmesi 
Dl Kararlılık ya da taahhüt eksikliklerinin olması 
El Pazar bölümlendirilmesinin yapılmaması 
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13. i. 

ii. 
Pazar yapısında meydana gelen gelişmeler 
Yönetim takımında ya da anahtar 
yöneticilerde zaman içinde meydana gelen 
değişmeler 

iii. Üretim sürecinde yaşanan ge lişmeler 
LV, Müşteri beklentilerinde meydana gelen 

değişmeler 

Yukarıdakilerden hangileri i ş planının 

gOncellenme nedenlerindandir? 

Al Yalnız i 
Bl i ve ii 
cı ii ve iii 
ol ı. ii ve iii 
El ı.1I , lIlveIV 

14. Aşağıdakilerden hangisi iş planındaki 

işletmenin tanımı bölOmünde ;tiL almaz? 

Al Kurulması düşünülen işletmenin gelişme ve 
karlılık potansiyeli 

Bl Reklam ve tanıtım stratejileri 
CL Kurulması düşünülen işin niteliği 

OL Kurulacak işletmeyle ilgili deneyimler 
El işletmeyi diğer işletmelerden ayıran famlar 

Finansal koşullar 
Ticari ve hukuki altyapı 
Eğitim 
Fiziksel altyapıya erişim 

15. i. 
ii. 
iii. 
LV 
v. Devlet politikalan ve programları 

Yukarıdakilerden hangileri 
etkileyen koşullardandır? 

Al i ve iV 
Bl IIveV 
CL ı. ii ve iii 
OL 1, 1I , lIlveIV 
El i, II , iii , IVveV 

girişimciliği 

16. Dünyada girişimcilik eğitimi alanında lider 
kabul edilen lilke a~ağıdakilerdan hangisidir? 

Al Japonya 
Gl Çin 
cı Almanya 
OL ABD 
El ingiHere 

izleyen sayfaya geçiniz. 



2010 YS 4421 -A 

17. Aşağıdakilerden hangisi ABD 'deki 
inkübatörlerin amaçlarından biri değildir? 

Al Güvenli iş ortamı sağlamak 
Bl Rekabet ortamını iyileştirmek 
cı Yerel ve bölgesel gelişmeyi yavaşlatmak 
OL Ekonomiyi canlandımıak 
El Ar-Ge faaliyetlerini ticarileştinrıek 

18. Dı şa dönük gelişme stratejisiyle 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

ilgili 

Al Dışa dönük gelişme stratejsinde ihracatın 

dolayısıyla , döviz gelirlerinin artırılması için 
çaba harcanmaktadır. 

Bl Dışa dönük gelişme strate;si. ithal ikameci 
sanayileşme politikası olarak da 
adlandırılmaktadır. 

cı Dışa dönük gelişme stratejsi , karşılaştınrıalı 
üstünlüklere dayanan uluslararası 
işbôlümUnü kaynak dagılımında esas 
almaktadır. 

OL Dışa dönük gelişme stratejisi, ihracata 
dayalı sanayileşme stratejisi olarak da 
adlandırılmaktadır. 

El Dışa dönük gelişme stratejsinde, amaçlann 
gerçekleştirilmesi ihraç edilebilecek mal ve 
hizmet fazlasının varlığına ve bunun dünya 
piyasalanndaki rekabet koşullannda 
.salılabilmesine bağlıdır. 

19. Kapitalizm kavramını ilis.. ve karşılaştırmalı 
olarak bütün bir teori halinde "Ulusların 

Zenginliği" adlı eserinde ortaya koyan 
ekonomist aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Keynes 
Bl Smith 
CL Dewey 
Dl Vance 
El Stoor 

20. !!h. kez işadamının , emeği urelim sürecinde 
istihdam ebne, mali sermaye tedarik ebne 
iljlevleri ile bilinmeyen gelecek karljısındaki 
karar alma pozisyonunu ayrı değerlendiren 

ekonomist aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Sloor 
Bl Vance 
CL Canlillon 
Dl Smith 
El Turgot 
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21. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet 

piyasas ının özelliklerinden biri değildir? 

Al Tüm alıcı ve salıcıların piyasadaki 
işlemlerden haberdar olması 

Bl Tek bir alıcı ya da satıcının piyasa fıyatını 

etkilemesi 
cı Fiyatların piyasanın işleyişi ile oluşması 
OL Mallann ve hizmetlerin homojen olması 
El Çok sayıda alıcı ve satıcıdan oluşması 

22. ı. 

ii. 
ııı. 

Fizibilite çalışmalarının yetersizliği 
Finansman sorunu 
innovasyon olanaklann 
degerlendirilemamesi 

LV Işletmeler arasında işbirliğinin 
sağlanamaması 

Yukarıdakilerden hangileri Turkiye'deki 
girişimcilikle ilgili sorunlardandır? 

Al i ve ii 
Bl ii ve III 
CL ı. ii ve III 
OL II , ii i ve iV 
El 1, 1I , lIlveIV 

23. Türkiye'de yeni bir ürün ürebnek veya yeni 
bir pazara girmek için yapılan yatırımlar 

genellikle urun hayat egrıs ının hangi 
aşamasında gerçekleştirilmektedir? 

Al Gerileme devresinde 
Bl Dü~ü~ devresinde 
cı Olgunluk devresinde 
OL Büyüme devresinin başlarında 
El Giriş devresinde 

24. Girişimcinin başarısını büyük ölçüde 
etkileyen ve fizibilite çalışmasının tn. önemli 
bölümünü oluşturan faaliyet aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Piyasa araştımıası yapmak 
Gl Tutundurma faaliyetlerini planlamak 
cı Tedarikçilerle anlaşmak 
OL Personel ücretlendirmesini yapmak 
El Fabrika içi yerleşim düzenini belirlemek 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Yenilikler konusunda başarılı olabilmenin iJ.IS. 
ve !!! önemli şartı aşağıdakilerden 

hangis idir? 

Al Düşük ücretli işgücü çalıştımıak 
B) Ortaklan kardeş ve akrabalar arasından 

seçmek 
cı Semıaye gerektirmeyen emek yoğun 

sektörlerde faaliyet göstermek 
D) Tam zamanında piyasaya çıkmak , piyasa 

boşluğunu mevcut ve potansiyel rakiplerden 
önce doldurmak 

E) Borçlanmak yerine mümkün olduğunca 

kendi imkanlan ile hareket etme eğilimini 

geliştirmek 

26. Küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki işlebne 
sahibiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

Al işletme sahibi için küçük ve orta ölçekli 
işletmeler, sadece gelir kaynağıdır. 

B) Küçük ve orta ölçekli işletmelerde , işletme 
ile işletme sahibi arasında lam bir 
bütünleşme vardır. 

cı Küçük ve orta ölçekli işletmelerde , işletme 
sahibi işletmede fiilen çalışır. 

D) Küçük ve orta ölçekli işletmelerde , işletme 

sahibi işletmenin mülkiyetine sahip olarak 
aynı zamanda girişimci ve kurulan 
işletmenin en üst seviyesindeki tepe 
yönetici durumundadır. 

E) işletme sahibi ile küçük ve orta ölçekli 
işletme arasındaki ilişki genellikle günün 
tamamına yakınını , yılın ise hemen hemen 
tamamını kapsar. 

27. Küçük işletmelerin kabuk değiştirip , orta ve 
büyük işletme olma yolunda ilerledikleri 
i şletme büyüme evresi aşağıdakilerden 

hangis idir? 

Al Olgunluk evresi 
GL Genişleme evresi 
cı Başlangıç evresi 
Dl Kuruluş evresi 
El Tutunma evresi 
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28, Aile şirketleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıstır? 

Al Aile şirketlerinin sosyal mesuliyeli yüksektir. 
Bl Aile şirketlerinde işe bağlılık yüksektir. 
cı Aile şir1ı::etleri hızlı karar alır. 
OL Aile şirketlerinde , kar disiplini vardır. 
El Aile şirketlerinde yumuşak bir yönetim 

vardır. 

29. Türkiye 'de 
Muteşebbisler 

araştırmayı 

yapmıştır? 

Ozel Sanayi Alanında 
ve Teşebbusler adı 

aşağıdakilerden hangisi 

Al Arif PayaSIIOğlU 
Bl Erdogan Sora i 
cı Canan Çilingir 
OL Erol Sayın 
El Mehmet Şimşek 

30. Girişimcinin uluslararası pazarlara 
girebilmasinin tn. basit ve !.!!. &2is. kullanılan 
yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

Al ihracat 
Bl Joint Ventura 
CL lisans anlaşmalan 
OL Doğrudan yabancı yatmmlar 
El Franchising 

TEST BITTI. 


