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1.

Kar elde etmek için üretim faaliyetlerini bir
araya getiren ve bunları organize eden
kişiye ne ad verilir?
a)Yönetici b)Girişimci
c)İşveren
d)Danışman
e)İş adamı

8.

Müşteriye değer, girişimciye kar, topluma
fayda sağlayacak, ürün ve hizmete
dönüşebilecek fikirlere ne ad verilir?
a) Yaratıcılık
b) İş fikri
c) İnovasyon
d) Yenilik e) Girişimcilik

2.

I. Geçmiş deneyim,
II. Bilgi ve beceriler
III. Piyasadaki fırsatlar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İş
fikrinin çıktığı kaynaklardandır?
a)Yalnız I
b)I-II
c)Hepsi
d)II-III
e)Hiçbiri

9.

Yaratıcılıkta
sorunun
bulunması,
tanımlanması ve sorunun çözümüne yönelik
malzemelerin hazırlanması hangi aşamada
gerçekleşir?
a)Hazırlık
b)Kuluçka
c)Yaratıcılıkların
çıkması
d)Fikirlerin değerlendirilmesi ve
seçimi e)Hiçbiri

3.

Aşağıdakilerden
hangisi
girişimcinin
motivasyon kaynaklarından değildir?
a) Kendi
kendinin
patronu
olma,
başkalarından emir alarak çalışmama isteği
b) Mevcut iş seçeneklerinin verdiği maddimanevi kazanımlardan daha fazlasına
ulaşma isteği
c) Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları
ile şekillendirme isteği
d) Kendi işini kurmak dışında hayatını
kazanma seçeneklerinin sınırlı olması
e) Sabit gelir isteği

10. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı artıran
faktörlerden biri değildir?
a) Bireysel faktörler
b) Ağlar
c) Bellek
d) Yaratıcılık molaları
e) Çevre ve çeşitli ortamlar

4.

Aşağıdakilerden
hangisi
girişimcilerde
olması gereken kişisel niteliklerden değildir?
a)Kendine güven b)Gerçekçi olmak
c)Sabırlı d)Sinirli e)Sebatkar

5.

Aşağıdakilerden hangisi ücretli çalışmanın
avantajlarından değildir?
a) Sınırlı sorumluluk/sınırlı yetki
b) Düzenli gelir
c) Düzenli ve belirli çalışma saatleri
d) Daha belirli bir gelecek
e) Az risk

6.

7.

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin iş
kurmak için gerekli olan temel unsurlardan
değildir?
a) İş fikri
b) Girişimcilik niteliği
c) İyi bir hitabetçe olmak
d) Yönetim bilgi ve becerileri
e) Kaynaklar
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikte iş
fikrinin ve yaratıcılığın önemini artıran
faktörlerden biri değildir?
a) Toplumsal değişim
b) Tüketicilerin yeni deneyim arayışı
c) Rekabet avantajı sağlamak
d) Yasal yükümlülükleri yerine getirmek
e) Tüketicilere fayda sağlayarak kar elde
etmek

11. Firmada çalışanların günlük çalışma
saatlerinin belirli bir dilimini serbest
yaratıcılık çalışması sayılabilecek projelerde
çalışmasına imkân verilmesi yaratıcılığı
artıran faktörlerden hangisidir?
a) Bellek
b) Ortak alanlar
c) Yaratıcılık molaları
d) Eğitimler
e) Teknolojik ve akademik değişimler
12. Özgeçmiş ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Hayat hikayenizdir
b) Yapmayı planladığınız işler ile ilgili
olabilecek önem verilebilecek bilgileri
içerir
c) Özgeçmişinizi yazarken ve güncellerken,
aynı zamanda kendi değerlerinizi ortaya
koymuş ve gelişmenizi izlemiş olursunuz.
d) “Ben bu işi yapabilirim” Mesajı
vermelidir.
e) Eğitim, iş tecrübelerine yer verilmektedir
13. Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşünce
yapısını
tetikleyen
faktörlerden
biri
değildir?
a) Teknolojik gelişmeler
b) Tüketim ekonomisi
c) Yaşam standartlarındaki değişmeler
d) Eksik rekabet
e) Büyüme
14. Aşağıdakilerden
hangisi
girişimcilik
niteliklerinden biri değildir?
a) Organizasyon becerisine sahip olma
b) Risk alma
c) Tetikte olma
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d) Oyunun kuralını baştan yazma
e) İçe dönük olma
15. Aşağıdakilerden
hangisi
girişimcilikle
bağdaşmaz?
a) Yeni işletme kurulması
b) Sermayenin tedarik edilmesi
c) Yenilikçilik ve yaratıcılık
d) Fırsat yaratma
e) Eskiye bağlılık
16. Aşağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biridir?
a) Risk üstlenmeme
b) Tutucu olma
c) Problemleri görememe
d) Duyarsız olma
e) Fırsatları görme

girişimcinin

17. Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına
hakim
olan
temel
düşünce
yapısı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yenilikçi üretim
b) Rekabetçi Pazar
c) Geleneksel üretim
d) Maliyet etkinliği
e) İş gücünde verimlilik
18. Girişimciyi yöneticiden ayıran temel unsur
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Planlama yeteneği
b) Organizasyon yeteneği
c) Problem çözme yeteneği
d) Hayalci bakış açısı
e) Güven duyma isteği
19. Girişimcilik süreçleri içinde iş modelinin
yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) İş kurulduktan sonra
b) İş fikrinden önce
c) İş planıyla birlikte
d) İş planından sonra
e) İş planından önce
20. Sosyal Girişimcilik nedir?
a) Kar amacı güden bir girişimcilik şeklidir.
b) Ulusal ya da uluslararası örgütlenme ile
oluşan rekabetçi bir girişimcilik örneği.
c) Asıl amacı sosyal fayda yaratmak olan
girişimcilik şeklidir.
d) Ortaklarına kardan yüksek pay dağıtarak
hayat standartlarını yükselten girişim
örnekleri
e) Rekabet gücü düşük şirketlerin hayatta
kalabilmek için bir araya gelerek
oluşturdukları birleşmeler.
21. Sosyal
Girişimciliğin
unsurları nelerdir?

olmassa

Bölüm:
a)
b)
c)
d)
e)

inovasyon/sürdürülebilirlik/sosyal fayda
sosyal fayda/kar amacı/rekabet
rekabet/sürdürülebilirlik/etki odaklılık
etki odaklılık/kar amacı/inovasyon
sosyal değer/ rekabet/sürdürülebilirlik

22. Sosyal Girişimciler nasıl kişilerdir?
a) Hırslı ve rekabetçi
b) Yardımsever ve pozitif
c) Rekabetçi ve çözüm odaklı
d) Hırslı ve yardımsever
e) İstikrarlı ve tutarlı
23. Sosyal girişimci kimdir?
a) Bir sosyal girişimde çalışan kişi
b) Yaşadığı sosyal alanlara dair derdi ve
tasası olan kişi
c) Sosyal projelere maddi katkı yapan kişi
d) Sosyal ya da çevresel bir sorunu çözmeye
yönelik sürdürülebilir bir iş modeli
geliştiren kişi.
e) Sosyalleşme yönünde sürekli kendini
geliştiren kişi
24. Sosyal
girişimler
hangi
tiplerinde olabilirler?
a) Sivil Toplum Örgütü
b) Kooperatif
c) Şirket
d) Dernek
e) Hepsi

örgütlenme

25. Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişimcilik
konusu ile bağdaşmayan bir ifadedir?
a) Sosyal etki ölçümü bir sosyal girişim için
çok önemlidir, çünkü amaç pozitif etki
yaratmak olsa da bazen negatif etki
oluşabilmektedir.
b) Diğer
girişimlere
kıyasla
sosyal
girişimlerde rekabet yerine işbirlikleri ve
ağlar kurmak önemlidir.
c) Sosyal
girişimler,
sosyal
girişim
sayılabilmeleri için gelirlerinin yarısından
fazlasını yine sosyal değer yaratacak bir
işe yatırmalıdırlar.
d) Sosyal Girişimlerin yasal alt yapısı
Türkiye' de, Avrupa ülkelerinden çok daha
iyi durumdadır.
e) Dünyada sosyal girişimcilik konusunda en
iyi örnek sayılabilecek ülke, KOBİ lere
oranla iki kat istihdam alanı yaratan
İngiltere' dir.
BAŞARILAR………

olmaz
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