
Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Elemanı Ara Sınav Ödevi

ISM202 İstatistik II Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY
İstatistik II Bütünleme 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.

ISM204 Üretim Yönetimi Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY
Üretim Yönetimi Bütünleme Ödeviniz, kitabın 3. ve 4. ünitesini en az 5 sayfa olacak (fazla sayfa
olabilir az sayfa olamaz) şekilde özetlemenizdir. 

ISM206 Pazarlama Yönetimi Doç. Dr. Serdar YENER
Öğrencilerin Pazarlama Yönetimiyle ilgili kendilerine bilgi sisteminde ilan edilen konularda ödev
hazırlanması

ISM208 Envanter Bilanço Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇERİ

Öğrencilerin kendi hazırlayacakları genel geçici mizan ve muhasebe dışı envanter sonucu
toplanan bilgilere göre muhasebe içi envanter işlemleri gösterilecek; kesin mizan, dönemsonu
bilançocu ve gelir tablosu düzenlenecektir. Ödevin hazılanması ile ilgili ayrıntılı bilgiler UZEM
üzerinden paylaşılan ödev hazırlama kılavuzunda yer almaktadır. 

ISM210 Yönetim ve Organizasyon Dr. Öğr. Üyesi Sezen ÖZEK Yönetim ve örgüt konularıyla ilgili belirlenmiş tartışma konularına yönelik ödev

ISM212 Mesleki Yabancı Dil II Dr. Öğr. Üyesi Gökçen YILMAZ İngilizce bağlaçlar, koşullu cümleler ve bileşik cümlelerle ilgili verilen alıştırmayı yapmak.

ISM214 Makro İktisat Dr. Öğr. Üyesi M. Samet ERDEM
Kovid‐19 salgınının Türkiye ve dünya ekonomileri üzerindeki kısa ve uzun dönem olası
makroekonomik etkilerini ekonominin talep ve arz cepheleri çerçevesinde araştırınız.
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BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
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ISM304 Finansal Yönetim  II Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

Covid 19 pandemisi ekonomik ve politik dünya düzenini nasıl değiştirmektedir. Bu değişiklikler
ülke işletmelerine ne gibi etkiler yapmaktadır. Nasıl bir yeni dünya düzeni beklemektesiniz?
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi yazım kurallarına uyarak bilimsel makale
hazırlanmalıdır.

ISM306 Pazarlama Araştırmaları Doç. Dr. Serdar YENER
Öğrencilerin Pazarlama Araştırmalarıyla ilgili kendilerine bilgi sisteminde ilan edilen konularda
ödev hazırlanması

ISM308 Maliyet Muhasebesi Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY
Maliyet Muhasebesi Bütünleme Ödeviniz, kitabın 6. ünitesini en az 5 sayfa olacak (fazla sayfa
olabilir az sayfa olamaz) şekilde özetlemenizdir.

ISM310 Uygulamalı Girişimcilik Doç. Dr. Serdar YENER
Öğrencilerin KOSGEB'in yeni iş planını belirleyecekleri iş düşünceleri çerçevesinde kapsamlı bir
şekilde hazırlamaları

ISM402 Muhasebe Sis. ve Org. Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

Covid 19 pandemisi ekonomik ve politik dünya düzenini nasıl değiştirmektedir. Bu değişiklikler
ülke işletmelerine ne gibi etkiler yapmaktadır. Nasıl bir yeni dünya düzeni beklemektesiniz?
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi yazım kurallarına uyarak bilimsel makale
hazırlanmalıdır.

ISM406 Örgütsel Davranış Doç. Dr. Serdar YENER
Öğrencilerin Örgütsel Davranışla ilgili kendilerine bilgi sisteminde ilan edilen konularda ödev
hazırlanması

ISM430 Maliye Politikası Dr. Öğr. Üyesi Özgür ŞAHAN İlk sekiz hafta ders konularından birinin, sonraki haftalardan üçünün özeti çıkarılacaktır.
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ISM102 İşletme Matematiği  II Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇERİ
Ödev iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Yüzde ve Faiz Uygulamaları, Türev, Limit ve
Integral konularına ilişkin ikişer soru yazılıp, çözümleri ayrınılı bir şekilde yazılacaktır. İkinci
bölümde öğrencilerle paylaşılan sorular çözülecektir. 

ISM104 İşletmeye Giriş II Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇERİ Öğrencilerle UZEM üzerinden paylaşılan sorular cevaplandırılacaktır. 

ISM106 Genel Muhasebe Erhan GÜRLEYEN
Genel Muhasebe konuları ile ilgili SİNUZEM sistemi üzerinden paylaşılan ödev içerisindeki örnek
yevmiye kayıtlarının çözümünün ppt sunum, word veya yazılı ödev olarak hazırlanması.

ISM108 Davranış Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Sezen ÖZEK
Davranış bilimleriyle teori ve güncel durumla ilgili mix edilerek belirlenmiş tartışma konularına
yönelik ödev

ISL210 Finansal Yönetim  I Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

Covid 19 pandemisi ekonomik ve politik dünya düzenini nasıl değiştirmektedir. Bu değişiklikler
ülke işletmelerine ne gibi etkiler yapmaktadır. Nasıl bir yeni dünya düzeni beklemektesiniz?
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi yazım kurallarına uyarak bilimsel makale
hazırlanmalıdır.

ISL312 Bankacılık ve Finans Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

Covid 19 pandemisi ekonomik ve politik dünya düzenini nasıl değiştirmektedir. Bu değişiklikler
ülke işletmelerine ne gibi etkiler yapmaktadır. Nasıl bir yeni dünya düzeni beklemektesiniz?
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi yazım kurallarına uyarak bilimsel makale
hazırlanmalıdır.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2019 ‐ 2020 EĞİTİM‐ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
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