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Aİ102 Atatürk İlke. ve İnkılap Tar. II Öğr. Gör. C. Umut KARADOĞAN
Cumhuriyet Dönemi idari sisteminde yer almış tarihsel şahıslar ile ilgili bilgileri toplayıp, onları
tanıtan bir metin oluşturmaktır. KONU İLE İLGİLİ TALİMATNAME MUTLAKA İNCELENMELİDİR. 

İKT102 İktisada Giriş‐II Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR
“Enflasyon hakkında bilgi vererek, Türkiye’deki enflasyonun değerlendirilmesi” ve “tüketim
kavramı ve corona sürecinde tüketimin nasıl şekillendiği” hakkında açıklayıcı bilgiler istenmiştir.

İKT104 Anayasa Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN
"Corona sürecinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi" ve "Dış ticaretin
önemi açıklanarak Türkiye’deki ihracat ve ithalat rakamlarının incelenmesi istenmiştir."

İKT106 Genel Muhasebe Erhan GÜRLEYEN
Genel Muhasebe konuları ile ilgili örnek yevmiye kayıtlarının çözümünün ppt sunum, word veya
yazılı ödev olarak hazırlanması.

İKT108 Davranış Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Sezen ÖZEK
Davranış bilimleriyle teori ve güncel durumla ilgili mix edilerek belirlenmiş tartışma konularına
yönelik ödev

TD102 Türk Dili ‐ II Öğr. Gör. Asiye SEZGİN TÜYLÜ
On soruluk boşluk doldurma ile dilimiz ve edebiyatımızla ilgili genel değerlendirmeler
yapılacaktır

YD102 Yabancı Dil İngilizce ‐ II Öğr. Gör. Eda YILDIZ

After the coronavirus, how will the World change around us? (use will + Modals – can, could,
may, might) What is your future life going to be like? (use Future Tense – be going to + To
infinitive of purpose) Write a paragraph of at least 150 ‐ 200 words about the topics mentioned
above.
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ENF102 Temel Bilgi Teknolojileri ‐ II Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY
Temel Bilgi Teknolojileri II Final Ödeviniz,  Temel Bilgi Teknolojileri II kitabının 3. ünitesi olan 
"Bilişim Etiği" ünitesini en az 5 sayfa olacak (fazla sayfa olabilir az sayfa olamaz) şekilde 
özetlemenizdir.

İKT202 İstatistik‐II Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY
İstatistik II Final Ödeviniz, İstatistik II Ders Kitabı II kitabının 2. ünitesi olan "İstatistiksel Karar
Alma" konusunu en az 5 sayfa olacak (fazla sayfa olabilir az sayfa olamaz) şekilde özetlemenizdir.

İKT204 Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖNKAN Öğrencilere sorulan örnek olaylı soruların word dosyasına hazırlanarak cevaplandırılması

İKT206 Mikro İktisat‐ II Dr. Öğr. Üyesi Yağmur SAĞLAM

Tekelci rekabet piyasasında kısa dönemde aşırı kar elde eden firma dengesini, Faktör
piyasasında tam rekabet, mal piyasasında monopol koşulları geçerli iken faktör fiyatının nasıl
oluştuğunu,Tekelci rekabet piyasasını tanımlayan varsayımları ifade ediniz ve neden iki farklı
talep eğrisi olduğunu, Faktör arzı ve talebini tanımlayınız, tam rekabet koşullarında piyasa,
endüstri ve firma için faktör arzı grafiklerini çiziniz.

İKT208 Kamu Ekonomisi Dr. Öğr. Üyesi Özgür ŞAHAN İlk sekiz hafta ders konularından birinin, sonraki haftalardan üçünün özeti çıkarılacaktır.

İKT210 Mesleki Yabancı Dil‐II Dr. Öğr. Üyesi Gökçen YILMAZ İngilizce bağlaçlar, koşullu cümleler ve bileşik cümlelerle ilgili verilen alıştırmayı yapmak.

İKT212 Uygulamalı Girişimcilik Doç. Dr. Serdar YENER
Öğrencilerin KOSGEB'in yeni iş planını belirleyecekleri iş düşünceleri çerçevesinde kapsamlı bir
şekilde hazırlamaları

İKT224 Uluslar Arası Ekonomik Kur. Dr. Öğr. Üyesi Yağmur SAĞLAM
İktisadi entegrasyon nedir, statik ve dinamik etkileri nelerdir, DTÖ ve GATT hakkında bilgi veriniz,
AB kurumları ve DB grubu hakkında bilgi veriniz.

İKT302 Uluslararası İktisat‐II Dr. Öğr. Üyesi Yağmur SAĞLAM
Tarife dışı önlemler, DTÖ ve tarihçesi, Ödemeler bilançosu hesapları ve açıkları hakkında bilgi
veriniz. Efektif koruma oranı hakkındaki sayısal soruyu çözünüz, tam rekabet şartlarında
tarifelerin etkisi grafiğini çizip açıklayınız.



İKT304 Ekonometri‐II Arş. Gör. Dr. Fatma TAŞDEMİR
Birim kök, eşbütünleşme, hata düzeltme mekanizması, değişen varyans ve ardışık ilişki
konularına ilişkin sorular

İKT306 Para Teorisi ve Politikası‐II Dr. Öğr. Üyesi Gökçen YILMAZ
Ders notlarından ve ders kitaplarından faydalanarak uzun dönem toplam talep ve toplam arz
analizi ile ilgili problemi çözmek  ve problemi ve çözümün iktisadi yorumunu yapmak.

İKT308 Makro İktisat‐II Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR
"Corona sürecinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi" ve "Dış ticaretin
önemi açıklanarak Türkiye’deki ihracat ve ithalat rakamlarının incelenmesi istenmiştir."

İKT310 Çalışma Ekonomisi
Arş. Gör. Dr. Ebru IŞIK KÜTÜK
Arş. Gör. Dr. Fatma TAŞDEMİR
Arş. Gör. Dr. H. Alpay ÖZNAZİK

Beşeri sermaye ve ayrımcılık kuramlarını örnekler yardımı ile açıklamak

İKT320 İnovasyon Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi M. Samet ERDEM
Kovid‐19 salgınının yeni nesil teknoloji ve inovasyon üzerine mevcut ve olası etkilerini yenilik
kaynaklarından da yararlanarak araştırınız.

İKT326 İstihdam ve İşsizlik Arş. Gör. Dr. H. Alpay ÖZNAZİK
Enflasyon‐İstihdam İlişkisi, Emek Verimliliği, Kamu Sektöründe İstihdam ve Ücretler, Vergilerin İş
Piyasaları Üzerindeki Etkileri ve Sendikalar konularına ilişkin sorular.

İKT402 İktisat Politikası Doç. Dr. Erol BULUT

1) Günümüzde Covid‐19 salgınının etkilerini azaltmak için uygulanacak para ve maliye
politikalarını açıklayınız. 2) IS‐LM modelinde para politikasının etkin olduğu durumları grafiksel
analiz yardımıyla açıklayınız. 3) IS‐LM‐BP modelinde esnek kur ve sınırsız sermaye hareketliliği
altında maliye ve para politikalarını grafiksel analizle açıklayınız. NOT: Yukarıdaki konulardan bir
tanesi seçilecek ve en az 2, en fazla 5 sayfa olacak şekilde ödev yazılacaktır. Ödevlerin üzerinde
adınız soyadınız ve numaranızın olmasına dikkat ediniz. Başarılar dilerim…

İKT404 Ekonomik Büyüme ve Kal.‐II Dr. Öğr. Üyesi Gökçen YILMAZ
Ders notlarından faydalanarak tarım, çevre ve devlet ve piyasaların kalkınmadaki rolüne dair
sorulara yönelik kısa analiz ve tartışma yazmak

İKT406 Dış Ticaret Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Yağmur SAĞLAM
Dış ticaretin finansmanı ve dış ticarette kullanılan belgeler ile dış ticaretle ilgili ulusal ve
uluslararası kuruluşlar, serbest bölgeler hakkında bilgi veriniz.



İKT408 Maliye Politikası Dr. Öğr. Üyesi Özgür ŞAHAN İlk sekiz hafta ders konularından birinin, sonraki haftalardan üçünün özeti çıkarılacaktır.

İKT410 Bilgi Ekonomisi Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR
"Bilgi ekonomisinin istihdam üzerindeki etkilerinin öneminin belirtilmesi" ve "bilgi ekonomisi
bakımından Türkiye'nin durumunun  değerlendirilmesi" istenmiştir.

İKT412 Güncel Ekonomik Sorunlar Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

Uzaktan eğitimde anlattığım video yada paylaştığım powerpoint sunumlardan seçilecek konu
LİTERATÜR TARAMASI ÇALIŞMASI olacak şekilde bilimsel formatta hazırlanacaktır. Çalışmayı
hazırlanırken Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yazım kuralları dikkate alınacaktır. Ödev
teslimi uzaktan eğitimdeki ödev bölümüne kaydedilmelidir. Bu kanalla ulaştırılamaması
durumunda e‐posta, cep telefonu, faks vb. yöntemlerle de teslim edilebilecektir

İKT418 Siyaset Bilimine Giriş Dr. Öğr. Üyesi Candaş CAN COVID‐19 salgınının muhtemel etkilerinin uluslararası ticari ilişkiler çerçevesinde tartışılması.
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İKT216 İktisat Sosyolojisi Dr. Öğr. Üyesi Candaş CAN
UZEM üzerinde paylaşılan ders kitabının dördüncü ve sonrası herhangi bir bölümünün, Word
programında 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla, 3 sayfayı geçmeyecek şekilde özetlenmesi

İKT324 Finansal Ekonomi Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

Uzaktan eğitimde anlattığım video yada paylaştığım powerpoint sunumlardan seçilecek konu
LİTERATÜR TARAMASI ÇALIŞMASI olacak şekilde bilimsel formatta hazırlanacaktır. Çalışmayı
hazırlanırken Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yazım kuralları dikkate alınacaktır. Ödev
teslimi uzaktan eğitimdeki ödev bölümüne kaydedilmelidir. Bu kanalla ulaştırılamaması
durumunda e‐posta, cep telefonu, faks vb. yöntemlerle de teslim edilebilecektir
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