
KİŞİNİN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİ  
 
Her insanın vücut yapısı nasıl ki her spora uygun değilse, her insanın çeşitli özellikleri 
de onun her türlü “girişim”i yapmasına uygun değildir. Bir başka deyişle, kişinin fiziki, 
akli, psişik, kültürel ve sosyal özellikleri, onun ne gibi alanlarda girişimde 
bulunabileceğini, ne gibi alanlardan uzak durması gerektiğini belirler. 
 
Kendisinden başkasını geçindirme yükümü bulunmayan, genç ve iyi eğitilmiş bir 
kişiyle, ailesine bakmak zorunda olan, orta yaşlı ve ortalama eğitimli olan bir kişinin 
girişimde bulunabileceği alanlar ve beklentileri birbirinden tamamen farklı 
olabilecektir. 
 
İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin “Girişimcilik Profili” 
diyoruz.  
 
Kişinin Girişimcilik Profili'nin kendisince bilinmesi önemli olduğu gibi, bir yörenin 
insanlarının ve toplumun bütününün profilinin bilinmesi de girişimcilikle ilgili kurumlar 
açısından önemlidir. 
 
Aksi halde kişi, kendi profiline uymayan işlere kalkışacak, girişimciliği destekleyen 
kurumlar ise bir yöre ve/ya toplumun profiline uymayan işler yapacaklardır. 
 
Kişilerin kan basıncını ölçer gibi girişimcilik profillerini ölçmeye yarayan bir alet yoksa 
da bazı ölçütler yoluyla kişilerin kendi kendilerini değerlendirmelerine yarayacak 
ipuçları elde etmek mümkündür. 
 
Aşağıda böyle bir test bulacaksınız. Test sonuçlarınızı hesaplamanız için 
değerlendirme anahtarı yazının sonundadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GİRİŞİMCİLİK   TESTİ 
 
1. Anne ve babanız nasıl çalıştı / çalışıyor? 

(a) Her ikisi de çalışma yaşamlarının büyük bölümünde kendi işlerinin 
sahibi olarak çalıştılar. 

(b) Her ikisi de çalışma hayatlarının bir bölümünde kendi işlerinin sahibi 
oldular.  

(c) Yalnızca biri, çalışma hayatının büyük bölümünde kendi işinin sahibi 
oldu.   

(d) Yalnızca biri, çalışma yaşamının bir noktasında kendi işinin sahibi oldu.
 (e) Her ikisi de hiçbir zaman kendi işinin sahibi olmadı. 
 
2. Hiç, bir işten çıkarıldınız ya da kendi isteğinizle ayrıldınız mı?   

(a) Evet, birden fazla defa. 
(b) Evet, bir defa. 
(c) Hayır. 

 
3. Siz, ana-babanız ya da büyük ana ve babanız göçmen midir?   

(a) Türkiye dışında doğdum   
(b) Ana-babamdan biri / ikisi Türkiye dışında doğmuş   
(c) Büyük ana-babamdan en az biri Türkiye dışında doğmuş   
(d) Hayır 

 
4. Çalışma kariyeriniz nasıl gelişti?   

(a) Büyük ölçüde, küçük ölçekli işlerde (<10 kişi)   
(b) Büyük ölçüde, orta ölçekli işlerde (10-50 kişi)   
(c) Büyük ölçüde, büyük ölçekli işlerde (>50 kişi) 

 
5. 20 yaşından önce kendi başınıza bir iş yaptınız mı?   

(a) Birçok   
(b) Az 
(c) Hiç 

 
6. Şimdi kaç yaşındasınız?   

(a) 21-30   
(b) 31-40   
(c) 41-50   
(d) >50 

 
7. Ailenizin ............. çocuğusunuz:   

(a) En büyük   
(b) Ortanca   
(c) En küçük   
(d) Diğer 

 
8. Şunlardan hangisisiniz?   

(a) Evli   
(b) Boşanmış / dul   
(c) Bekar 

 



9. En yüksek resmi öğreniminiz:   
(a) Lise terk   
(b) Lise mezunu   
(c) Yükseköğrenim mezunu   
(d) Master   
(e) Doktora 

 
10. Bir girişimde bulunmak için en önemli dürtünüz şunlardan hangisidir? 

  
(a) Para kazanmak   
(b) Bir başkası için çalışmaktan hoşlanmıyorum   
(c) Ünlü olmak   
(d) Fazla enerjimi harcamak  
  

11. Ailenizin gelirinin en büyük bölümünü sağlayan kişiyle ilişkileriniz nasıldır? 
 (a) Gergin   

(c) Huzurlu   
(d) Yarışma halinde   
(e) İlişkim yok 

 
12. Güç sorunlara hangi yolla çare bulursunuz?   

(a) Çok çalışarak   
(b) Akıllı çalışarak   
(c) Her ikisi de 

 
13. Kritik durumdaki yönetim konularında kimin önerilerine güvenirsiniz? 

(a) Kuruluş içindeki kişilere 
(b) Kuruluş dışı yönetim profesyonellerine 
(c) Kuruluş dışı finansman profesyonellerine   
(d) Kendim hariç kimseye 

 
14. Bir bahse girecek olsanız, şunlardan hangisini seçersiniz?   

(a) Çifte bahis -bir vurgun yapma şansı!  
(b) Favori olmayana 10'a 1 
(c) Favori olmayana 3'e 1  
(d) Favori lehine 2'ye 1 

 
15. Bir işe girişmek için gerekli ve yeterli tek girdi:   

(a) Paradır   
(b) Müşteridir   
(c) Bir iş fikri ya da üründür 
(d) Motivasyon ve çok çalışmadır 

 
16. Bir kokteyl partide: 

(a) Partinin yıldızı durumunda olursunuz   
(b) Kişilere ne söyleyeceğinizi asla bilmezsiniz 
(c) Kalabalığa karışır idare edersiniz   
(d) Partilere asla gitmezsiniz 

 
 



17. Şunlardan hangisine çok çabuk kapılırsınız?   
(a) Yeni iş fikirlerine   
(b) Yeni işe giren kimselerden bazılarına ya da hepsine   
(c) Yeni üretim fikirlerine   
(d) Yeni finansman planlarına  
(e) Yukarıdakilerin hepsine 

 
18. Şu tiplerden hangisi “sağ kolunuz” olmaya en yakın adaydır?   

(a) Parlak ve enerjik   
(b) Parlak ve tembel 
(c) Sessiz ve enerjik 

 
19. Siz, işleri şunlardan hangisi nedeniyle daha iyi yaparsınız?   

(a) Daima zamanında iş yaparsınız   
(b) Çok iyi organize olmuşsunuzdur   
(c) Çok iyi kayıt tutarsınız 

 
20. Şunlardan hangisi üzerinde çalışmaktan nefret edersiniz?   

(a) Çalışanlarla ilgili sorunlar   
(b) Gider hesaplarının imzalanması   
(c) Yeni yönetim teknikleri   
(d) İşin geleceği 

 
21. Şu seçenekleriniz olsa hangisini tercih edersiniz?   

(a) Kazanma şansı üçte bir olan zar atma  
(b)  Belirli bir süre içinde, çözme şansınızın üçte bir olduğu bir sorun  

üzerinde çalışmak 
 
22. Aşağıdakiler arasında bir seçim yapabilecek olsanız hangisini seçerdiniz? 

(a) Profesyonel futbol   
(b) Satış   
(c) Danışmanlık   
(d) Amatör tenis 

 
23. Yakın bir arkadaşınız ya da çalışma alanınızda uzman ama tanımadığınız (ve 

her ikisi de güvenilir) iki kişi arasında seçim yapacak olsanız tercihiniz hangisi 
olurdu? 
(a) Yakın arkadaş   
(b) Uzman 

 
24. Eylem gerektiren iş durumlarında, şu kişilerden hangisiyle birlikte sonuca 

gideceğinizi düşünürsünüz? 
(a) Sizinle aynı fikirde olan   
(b) Bazı itirazlarla aynı fikirde olan   
(c) Aynı fikirde olmayan 

25. Yarışmalı bir oyunda şunlardan hangisine önem verirsiniz? 
(a) Ne denli iyi oynadığınıza   
(b) Kazanıp kaybettiğinize   
(c) Her ikisine   
(d) Hiçbirine 



Teste verdiğiniz yanıtlara ait puanları ve bu puanların toplamlarının ne anlama 
geldiğinin anahtarları aşağıdadır. Cevaplarınızı puanlayıp sonra da toplayınız. 
 
1. a. 10 b. 5 c. 5 d. 2 e. 0 
2. a. 10 b. 7 c. 0 
3. a. 5 b. 4 c. 3 d. 0 
4. a. 10 b. 5 c. 0 
5. a. 10 b. 7 c. 0 
6. a. 8 b. 10 c. 5 d. 2 
7. a. 15 b. 2 c. 0 d. 0 
8. a. 10 b. 2 c. 2 
9. a. 2 b. 3 c. 10 d. 8 e. 4 
10. a. 0 b. 15 c. 0 d. 0 
11. a. 10 b. 5 c. 10 d. 5 
12. a. 0 b. 5 c. 10  
13. a. 0 b. 10 c. 0 d. 5 
14. a. 0 b. 2 c. 10 d. 3 
15. a. 0 b. 10 c. 0 d. 0 
16. a. 0 b. 10 c. 3 d. 0 
17. a. 5 b. 5 c. 5 d. 5 e. 15 
18. a. 2 b. 10 c. 0 
19. a. 5 b. 15 c. 5 
20. a. 8 b. 10 c. 0 d. 0 
21. a. 0 b. 15 
22. a. 3 b. 10 c. 0 d. 0 
23. a. 0 b. 10  
24. a. 0 b. 2 c. 0 
25. a. 8 b. 10 c. 15. d. 0 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 
Aldığınız Girişimcilik Puan Profiliniz                                                                   
255-275 Çok başarılı bir girişimcisiniz. 
225-254 Başarılı bir girişimcisiniz. 
190-224 Girişimcisiniz.  
175-189 Sizde, gizli kalmış bir girişimci ruhu var.  
160-174 Potansiyel bir girişimcisiniz.  
150-159 Girişimcilik sınırındasınız.  
<150  Ücretle çalışmalısınız, daha başarılı olursunuz! 


