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SORULAR 
 

1- Aşağıdakilerden hangisi yeni girişimciliğin görüldüğü sektörlerden değildir? 

A) Nanoteknoloji  

B) İletişim teknolojisi 

C) Yenilenebilir enerji 

D) Geri dönüşüm 

E) Ağır sanayi 
 

2- Avusturya Ekolü’nün ön plana çıkardığı unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Girişimcilerin kar fırsatları yakalama yeteneği 

B) Girişimcilerin piyasaların dengede bulunmasına katkısı 

C) Girişimcilerin bir değişim, reform ya da devrim yapması 

D) Girişimcilerin yenilikler ortaya koyması 

E) Girişimcilerin organizasyon yeteneği 
 

3- Aşağıdakilerden hangisi ş modelinde iç içe geçmiş birbiriyle uyumlu ve birbirini destekleyen dört bileşenden 
değildir? 

A) Müşteri değer önermesi 

B) Kar formülü 

C) Kilit kaynaklar 

D) Kilit süreçler 

E) Girişimcilik süreçleri 
 

4- İyi bir tasarım brifi aşağıdakilerden hangisini içermez? 

A) İşletme altyapısı 

B) Tasarım problemi 

C) Müşteri ve Pazar bilgisi 

D) Öngörülen zaman 

E) Fiyat 
 

5- Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik politika önlemlerinden biri değildir? 

A) Girişimcilik kültürünün arttırılmasının teşvik edilmesi 

B) Girişimcilik engellerinin ortadan kaldırılması, işletmelerin pazara girmelerini kolaylaştırıcı tedbirlerin önceden alınması 

C) Yeni kurulacak işletmeler için başlangıç sermayesi veren gerek kamu gerekse de finans kuruluşlarının oluşmaması 

D) Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin arttırılması 

E) Hedef gruplar oluşturulması  
 

6- Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ikliminin ülkeden ülkeye farklılık gösteren faktörlerinden biri değildir? 

A) Cinsiyet farklılıkları 

B) Sosyal ve kültürel altyapı farklılığı 

C) Teknoloji kullanım düzeyleri 

D) Devlet yönetiminin yapısı 

E) İşgücü ve finansal piyasaların gelişmişliği 
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7- Aşağıdakilerden hangisi başlangıç sermayesi sağlayan kişi yada kurumlardandır? 

A) Çalışanlar 

B) Risk sermayedarı 

C) Müşteriler 

D) Kredi derecelendirme kurumları 

E) Devlet 
 

8- Bir ülkede girişimci sayısının arttırılması için gerekli olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Girişimcilik eğitimi 

B) Girişimcilik iklimi 

C) Finans kaynakları 

D) Girişimcilere verilen teşvikler 

E) Başlangıç sermayesi  
 

9- Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir işletmenin sayın alınmasındaki risklerden değildir? 

A) Düşük performans 

B) Aşırı güven 

C) Önemli çalışanların kaybı 

D) Aşırı değerlenmiş işletme 

E) Bilinen ürün 
 

10- Aşağıdakilerden hangisi satın alma sürecinde dikkat edilecek konulardan değildir? 

A) Dış kaynaklı bilgilerin analizi 

B) İç kaynaklı bilgilerin analizi 

C) Finansal raporların incelenmesi 

D) Yüzyüze kapsamlı toplantılar  

E) Bilinen ürünler 
 

11- Aşağıdakilerden hangisi franchisee için franchising’in faydalarından biri değildir? 

A) Ürünlerin ve hizmetlerin tanınırlığı 

B) Yönetim uzmanlığı 

C) Finansal destek 

D) Büyüme maliyetlerinin azaltılması 

E) Operasyonel denetim  
 

12- Girişimcilik sürecinde teknolojik buluşların ve yenilik konusunun önemini vurgulayan yönetim bilimci kim-
dir? 

A) Tom Peters 

B) Frederick W.Taylor 

C) Joseph A.Schumpeter 

D) Adam Smith 

E) Max Weber 
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13- Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilmenin sağladığı kolaylıklardan biri değildir? 

A) Defter tutmazlar 

B) Vergi kesintisi yapılmaz ve muhtasar beyanname vermezler 

C) Geçici vergi ödenmezler 

D) Katma değer vergisinden istisnadır 

E) İflas etmezler  
 

14- İki veya daha fazla gerçek veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının sorum-
lulukları, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi muayyen olan şirket tipi aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Limited şirket 

B) Kollektif şirket 

C) Anonim şirket 

D) Komandit şirket 

E) Adi ortaklık  
 

15- Gerçek usulde verilendirilen işletmeler 3 ayda bir % kaç oranında geçici vergi öder? 

A) %5 

B) %10 

C) %15 

D) %20 

E) %25 
 

16- İş yeri açma ruhsatı alınırken bakkal, şarküteri, süper market, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, ma-
nav, lokanta gibi işletmeler hangi tip işletmeler arasında yer alır? 

A) Gayri sıhhi müessese 

B) Ticaret işletmesi 

C) Üretim işletmesi 

D) Sıhhi müessese 

E) Hizmet işletmesi 
 

17- Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette tasfiye işleminin gerçekleşmesi nedenlerinden değildir? 

A) Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesi 

B) Şirket sermayesinin üçte ikisinin kaybedilmesi ve ortakları bu şirkete koymamaları 

C) Şirketin iflasına karar verilmesi 

D) Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi 

E) Ortak sayısının 5’in altına düşmesi 
 

18- Aşağıdakilerden hangisinin birleşme sözleşmesinde yer alması gerekmez? 

A) Birleşen şirketlerin unvanları 

B) Şirketlerin esas sermayeleri 

C) Şahıs şirketlerinde ortakların adları 

D) Ortakların pay tutarları 

E) Tarafların birbirinden alacakları  
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19- Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun üstlendiği görevler arasında yer almaz? 

A) Tasfiye ile ilgili muhasebe kayıtları için gerekli defterleri tutmak 

B) Tasfiyeye başlamadan bir envanter yapmak 

C) Şirketin henüz sonuca bağlanmamış işlerini yapar 

D) Alacakları tahsil eder, bütün borç ve taahhütlerini öder 

E) Tasfiye sonu envanteri düzenler  
 

20- Bir anonim şirketin diğer bir anonim şirketi tüm varlık ve borçları ile içine alarak birleşmesine ne ad verilir? 

A) Tasfiye 

B) İflas 

C) Devralma 

D) Devretme 

E) Ayrılma  
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ÇÖZÜMLER 
 

Çözüm-1 (E) 

Ağır sanayi, yeni girişimciliğin görüldüğü bir sektör değildir. 

Yeni girişimcilik için şu inovasyon sektörleri söylenebilir; inovatif tıp bilgi işlem ve iletişim biyo teknoloji, 
nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, su arıtma, geri dönüşüm, savunma-güvenlik, eğitim teknolojileri, alternatif 
enerji kullanan taşıma alanları. Bunlar gelişmeye açık küresel sektörlerdir. Yeni nesil girişimciler iş fikirlerini bu alan-
lardan bulmalıdır. 
 

Çözüm-2 (A) 

Avusturya Ekolü girişimcinin kâr fırsatları yakalama yeteneklerini ön plana çıkarmaktadır. 
 

Çözüm-3 (E) 

İş modelinde iç içe geçmiş birbiriyle uyumlu ve birbirini destekleyen dört bileşen vardır: 

•Müşteri Değer Önermesi 

•Kâr Formülü 

•Kilit Kaynaklar  

•Kilit Süreçler 

 

Çözüm-4 (E) 

İyi bir tasarım brifi genelde aşağıdakileri içermektedir: 

 İşletme alt yapısı 

 İşletme stratejisi ve brif ile ilişkisi 

 Tasarım problemi 

 Müşteri ve pazar bilgisi 

 Öngörülen zaman 

 

Çözüm-5 (C) 

Yeni kurulacak işletmeler için başlangıç sermayesi veren gerek kamu gerekse de finans kuruluşlarının oluşmaması, 
olumsuz bir seçenektir. 
 

Çözüm-6 (A) 

Girişimcilik İklimini Etkileyen Faktörler:  

 Sosyal ve kültürel altyapının varlığı,  

 Devlet yönetiminin yapısı,  

 İş gücü ve finansal piyasaların gelişmişliği,  

 Teknoloji kullanım düzeyi, Ar-Ge harcamalarının büyüklüğü,  

 Ar-Ge desteklerinin varlığı,  

 Girişimcilik eğitimlerine verilen önem, girişimcilik yeteneği ve kapasitesi, 

 Ticari hayatı ilgilendiren hukuki alt yapı ve fiziksel altyapı  
 

Çözüm-7 (B) 

Risk sermayedarı başlangıç sermayesi sağlayan kişilerdir. 
 

Çözüm-8 (B) 

Girişimcilik İklimi: Girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortamdır. 
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Çözüm-9 (E) 

Mevcut İşletmenin Satın Alınmasının Riskleri  

•Düşük Performans 

•Girişimcinin Kendisine Duyduğu Aşırı Güven 

•Önemli Çalışanların Kaybı 

•Aşırı Değerlenmiş İşletme 
 

Çözüm-10 (E) 

Bilinen ürünler dikkat edilecek bir konu değildir. 
 

Çözüm-11 (D) 

Franchisee Açısından Franchising’in Yararları 

 Ürünün/Hizmetin Tanınırlığı  

 Yönetim Uzmanlığı  

 Finansal Destek  

 Operasyonel ve Yapısal Denetim  

 Pazara İlişkin Bilgi Birikimi 

 

Çözüm-12 (C) 

Girişimciliğin, ekonomik kalkınma sürecinde yeni değer yaratması boyutunu ise ilk defa vurgulayan kişi, bir ekonomist 
olan Joseph A. Schumpeter’dir. Schumpeter’in yapmış olduğu tanımlamada, girişimcilik sürecinde teknolojik buluşların 
ve özellikle yenilik konusunun yeri ağırlıklı bir şekilde vurgulanmıştır. 
 

Çözüm-13 (E) 

Kurulan işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı bazı kolaylıklar şunlardır: 

• Defter tutmazlar 

• Vergi kesintisi yapılmaz ve muhtasar beyanname vermezler 

• Geçici vergi ödenmezler. 

• Katma değer vergisinden istisnadır. 

• Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz. 

• Alınan ve verilen belgelerin kayıtları işletmelerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. 
 

Çözüm-14 (A) 

İki veya daha fazla gerçek veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının sorumlulukları, 
koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi muayyen olan şirket tipi limited şirkettir. 
 

Çözüm-15 (C) 

Gerçek usulde vergilendirilenler, üçer aylık kâr üzerinde %15 oranında Geçici Vergi öderler. 

 

Çözüm-16 (D) 

Sıhhi müessese, gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü iş yerini ifade eder. Bakkal, şarküteri, süper market, ku-
ruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazı-
haneler gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren işyerleridir. 
 

Çözüm-17 (E) 

Ortak sayısının 5’in altına düşmesi, AŞ’lerde tasfiye nedenidir. 
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Çözüm-18 (E) 

Şirketlerde Birleşme İşlemleri: Birleşme sözleşmesi TTK hükümlerine göre şu bilgileri içerebilir: 

• Birleşen şirketlerin unvanları 

• Şirketlerin esas sermayeleri 

• Şahıs şirketlerinde ortakların adları 

• Ortakların pay tutarları 

• Taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler 

• Değişim ve ölçü oranları 
 

Çözüm-19 (E) 

Tasfiye memuru Tasfiye Sonu Bilançosu düzenler. 

 

Çözüm-20 (C) 

Devralma, bir şirketin diğer bir şirketi tüm varlık ve borçları ile içine almasıdır. 

 


