
Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Elemanı Ara Sınav Ödevi

Aİ101 Atatürk İlke. ve İnkılap Tar. I Öğr. Gör. C. Umut KARADOĞAN

"A-) 19. Yüzyıl sonlarında ve 20. Yüzyıl başlarında meydana gelen Ermeni isyanları ve 1915 yılında yaşanan
“Tehcir Olayı” ile ilgili araştırma yapınız.

B-) 1. Dünya Savaşının en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale cephesinin kara ve deniz savaşları hakkında
ayrı ayrı araştırma yaparak, bu cephenin Türk ve Dünya tarihi açısından önemi hakkında açıklayıcı bilgiler
toplayınız." (Ayrıntılar: https://sinuzem.sinop.edu.tr/ )

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri I Öğr. Gör. Erhan SUR
Temel Bilgi Teknolojileri I (ENF101) ya da Bilgisayar I (ENF104) derslerine ait ara
sınavlar https://ue.sinop.edu.tr/ adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.Bu sınavlar 2 (iki) gün
boyunca (01.12.2020 ve 02.12.2020 tarihleri arasında) öğrencilerin erişimine açık tutulacaktır. 

TD101 Türk Dili I Öğr. Gör. Asiye SEZGİN TÜYLÜ
Dil, Kültür, Ses olayları, Türkçenin Tarihi gelişimi ve Yazım Kualları ile ilgili 10 soruluk çalışmanın
cevaplandırılması

GGY101 İşletme Bilimi I Dr. Öğr. Üyesi Sezen ÖZEK
İşletmenin (işin) tanımlanması ve ilgili kavramlar, türleri, çıkardaşları, hukuksal biçimleri ve çevresi (küresel
çevre, ekonomik çevre, sanayi çevresi) konularında toplamda 1500 kelimeyi geçmeyecek şekilde tartışma.

GGY103 İktisada Giriş I Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR İktisat hakkında temel kavramlar, temel bilgiler ve esneklik hesaplanması ile ilgili sorular yer almaktadır.

GGY105 Matematik I Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY Ara sınava kadar işlenen konularla ilgili sisteme yüklenen ödev sorularının cevaplanması
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GGY107 Hukukun Temel Kavramları Dr. Emre AYDİLEK

Apartman sakinlerinden birinin, günün her saatinde sıklıkla gürültü yaparak diğer kat maliklerini rahatsız
ettiğini düşünün. Bu sorunu aşağıdaki parametreler çerçevesinde tartışınız ve adil/hakkaniyetli bir çözüme
ulaşınız:
•  Toplumsal düzen kuralları
•  Hukukun amaç ve işlevleri
•  Yaptırım (müeyyide)
•  Hukukun Temel Kolları

YD101 Yabancı Dil I Öğr. Gör. Yeliz YAZICI

Vize sınavı notu olarak değerlendirilmek üzere aşağıda detayları verilen ödevi yapmanız beklenilmektedir.
Ödev, vize sınavına kadar öğrendiğiniz konuların dilbilgisi yapılarını kullanmanızı gerektirecek şekilde
düzenlenmiştir. Size verilen soruları rehber edinerek yeni tanıştığınız arkadaşınıza kendiniz, aileniz, çevreniz
hakkında bilgi veren 150-200 kelimelik bir paragraf yazınız.
Think about these bellow before you start writing:• Describe and give information about you and your family.•
Give information on your daily routines.• Give information on things to do in your city or country.• What’s the
name of your city? Where is it?• What are famous dishes and foods in your city?• What is your city like? (e.g.
crowded, hot, modern)• What can you see and do there? Do you have sightseeing places in your city?• How
many people live there?• What kind of jobs do people do?• How can you get around in your city?• What is the
public transport like? What are the people like


