TPHD Dersi Ara Sınavı – 03.12.2020
PROJE DERSİ ONLİNE
ARA SINAV SORULARI
1. Proje kavramı için aşağıda verilen seçeneklerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I.
Geleceğe yönelik hazırlanır.
II.
Alternatifleri olabilir.
III.
Yaratacağı fayda ve masraflar önceden tahmin edilebilir.
IV.
Uygulamaya esas olan bir dökümandır.
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) II ve IV
e) Hepsi
(Doğru Yanıt: e)
2. Projeler “Araştırma Projeleri, Yatırım Projeleri ve Uygulama Projeleri olmak üzere üç grupta
incelenebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi “Araştırma Projeleri” ne bir örnektir?
a) TKDK Projeleri
b) KKYDP Projeleri
c) Kalkınma Ajansı Projeleri
d) SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) Projeleri
e) Tarımsal Yayım Projeleri
(Doğru Yanıt: d)
I. Sorunun ortaya konması
II. Verilerin toplanması
III. Gerekli istatistiksel analizlerin yapılması
IV. Hipotezlerin belirlenmesi
V. Analiz sonuçlarının yorumlanması
3. Bilimsel Araştırma sürecinin basamakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) I-II-III-IV-V
b) I-IV-II-III-V
c) III-II-I-IV-V
d) III-I-II-IV-V
e) II-I-IV-III-V
(Doğru Yanıt: b)
4. Aşağıdakilerden hangisi “Yatırım Projeleri” nin çeşitlerinden biri değildir?
a) Yeni yatırım projeleri
b) Tamamlama-genişletme projeleri
c) Yenileme projeleri
d) Modernizasyon projeleri
e) Finansal okur yazarlık projesi
(Doğru Yanıt: e)
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5. Proje hazırlama sürecinde aşağıdaki seçeneklerin hangisi fizibilite çalışmalarından biri değildir?
a) Ekonomik Etüd
b) Teknik Etüd
c) Finansal Etüd
d) Yönetimsel Etüd
e) Pazar Etüdü
(Doğru Yanıt: d)
6. Aşağıdakilerden hangisi talep tahmin yaklaşımlardan biri değildir?
a) Pazar araştırması
b) Trend analizi
c) Regresyon
d) Esneklikler
e) Ürün maliyetleri
(Doğru Yanıt: e)
7. “Ne üretisen onu sat” anlayışına dayalı pazarlama kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klasik Pazarlama
b) Çağdaş Pazarlama
c) Niş Pazarlama
d) Gerilla Pazarlama
e) Viral Pazarlama
(Doğru Yanıt: a)
8. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Malın Fiyatı
b) Tüketicilerin Gelirleri
c) Üretim Maliyeti
d) İkame ve Tamamlayıcı Malların Fiyatları
e) Tüketicilerin Zevk ve Tercihleri
(Doğru Yanıt: c)
9. Aşağıdakilerden hangisi planlama faaliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?
a) Tahminlerle yapılmamalıdır
b) Planlama geleceğe yöneliktir
c) Bir süreçtir
d) Yönetimin desteği gerekir
e) Belirli bir zaman süresini kapsar
(Doğru Yanıt: a)
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10. Yapılacak herhangi bir ekonomik faaliyetin gerektirdiği masrafı, yaratacağı faydayı önceden
gösteren ve böylece alternatif faaliyet ve yatırımlar arasında seçme olanağı veren ve
uygulamaya temel olacak dökümana ne ad verilir?
a) Proje
b) Fizibilite
c) Plan
d) Projeksiyon
e) Yatırım
(Doğru Yanıt: a)
11. Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden uygun olup olmadığını, yapılabilir olma
durumunu, yararlılığını vb. önceden araştırıp saptama işine ne ad verilir?
a) Proje
b) Fizibilite
c) Plan
d) Projeksiyon
e) Yatırım
(Doğru Yanıt: b)
12. Kaynakların ya da belirli bir kaynağın üretim ya da diğer adıyla sermaye mallarının üretiminde
kullanılmasına ne ad verilir?
a) Proje
b) Fizibilite
c) Plan
d) Projeksiyon
e) Yatırım
(Doğru Yanıt: e)
13. Korelasyon katsayısı ile iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi, yönü ve istatiksel açıdan önemli
olup olmadığı saptanır.
[ ] Doğru
[ ] Yanlış
(Doğru)
14. Faiz, borç alan için kazanç, borç veren için ise maliyettir. Y
[ ] Doğru
[ ] Yanlış
(Yanlış)
15. Kapasite, belirli bir dönemdeki üretim düzeyi veya üretim gücünü ifade eder. Pratik kapasitesi
yılda 360 bin adet olarak kurulmuş olan bir işletme, fiili olarak günde 800 adet üretim
yapabilmektedir. Bu işletmenin kapasite kullanım oranı yüzde kaçtır?
a) %70
b) %75
c) %80
d) %85
e) %90
(Doğru Yanıt: c)
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16. İşletme kuruluş yeri belirlenirken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Ulaşım olanakları
b) Belediye meclis üye dağılımı
c) Politik faktörler
d) Doğal faktörler
e) Hammade kaynakları
(Doğru Yanıt: b)
17. İşletmenin üretim kapasitesinin artması ile birlikte maliyetlerin artmasına ne ad verilir?
a) Negatif Ölçek Ekonomisi
b) Negatif Marjinal Hasıla
c) Azalan Verimler Kuramı
d) Azalan Hasıla Kuramı
e) Azalan Marjinal Hasıla
(Doğru Yanıt: a)
18. Tarımsal yatırım projelerinin hazırlanması sürecinde aşağıdakilerden hangisi teknik etüd (analiz)
kapsamında değerlendirilmez.
a) Makine finansman ve leasing koşulları
b) Ürünün teknik özellikleri
c) Üretim süreci
d) Üretim teknolojisi
e) Üretim sürecindeki çevre zararının bertarafı
(Doğru Yanıt: a)
19. Yapılan hesaplamaya göre 3 yıl sonra elde edilmesi planlanan 10 bin TL’nin %13 yıllık faiz
üzerinden bugünkü değeri kaç TL’dir?
(Aşağıdaki bilgilerden uygun olanı kullanmalısınız.)
i: %13 Yıllık Faiz –

n:3 için (1+i)n = 1,4429

i:%13 Yıllık Faiz –

n:3 için 1/(1+i)n = 0,6931

i:%13 Yıllık Faiz –

n:3 için (1+i)n -1 / i(1+i)n = 2,3612

a)
b)
c)
d)
e)

23 bin 612
693 bin yüz
14 bin 429
6 bin 931
69 bin 310

(Doğru Yanıt: d)
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20. Önümüzdeki 3 yıl boyunca her yıl elde edileceği hesaplanan 1000 TL’nin yıllık %13 faiz oranından
bugünkü toplam değeri kaç TL’dir?
(Aşağıdaki bilgilerden uygun olanı kullanmalısınız.)
i: %13 Yıllık Faiz –

n:3 için (1+i)n = 1,4429

i:%13 Yıllık Faiz –

n:3 için 1/(1+i)n = 0,6931

i:%13 Yıllık Faiz –

n:3 için (1+i)n -1 / i(1+i)n = 2,3612

a)
b)
c)
d)
e)

1442,90 TL
2361,20 TL
1442,90 TL
6931,00 TL
23612,00 TL

(Doğru Yanıt: e)
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