
Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Elemanı Ara Sınav Ödevi

İKT217 Matematiksel İktisat Arş. Gör. Dr. Halil Alpay Öznazik
Doğrusal Fonksiyonlar, Karesel Fonksiyonlar, Kübik Fonksiyonlar, Türev ve bunların İktisattaki
Kullanımlarına ilişkin sorular.

İKT203 Borçlar Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN Dersle ilgili önemli konular hakkında, verilen başlıklar kapsamında özet bilgi hazırlanması

İKT211 Sermaye Piyasaları Arş. Gör. Dr. Fatma TAŞDEMİR
Cari açık, sermaye girişleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin, faiz oranlarının farklı
teoriler çerçevesinde nasıl belirlendiğinin, yabancı sermaye girişlerinin nedenleri ve finansal
piyasaların düzenlenme gerekçelerinin açıklanması.

İKT209 Mesleki Yabancı Dil-I Dr. Öğr. Üyesi Gökçen YILMAZ İngilizce'de geniş ve geçmiş zaman ile ilgili alıştırma yapmayı gerektiren ödev.

İKT201 İstatistik-I Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY Ara sınava kadar işlenen konularla ilgili sisteme yüklenen ödev sorularının cevaplanması

İKT407 Türk Vergi Sistemi Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖNKAN
SİNUZEM sistemi üzerinden paylaşılan teorik ve uygulamalı soruların ayrıntılı bir şekilde
cevaplanılması
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İKT205 Mikro İktisat- I Dr. Öğr. Üyesi Yağmur SAĞLAM 

1. Marjinal ikame oranı nedir? Nasıl hesaplanır, denklemsel eşitlik halinde ifade ediniz ve bu
eşitliğin nereden geldiğini açıklayınız? MRS = -0,8 ise bu sonucu iktisaden yorumlayınız. (25
puan).
2. Kardinalist Fayda Kuramından kısaca bahsediniz, aşağıdaki tabloda boş bırakılan kısmı (MU)
hesaplayarak toplam fayda ve marjinal fayda eğrilerini çiziniz. Toplam fayda ve marjinal fayda
kavramlarını açıkladıktan sonra grafik üzerinde tüketicinin nasıl faydasını maksimize ettiğini
gösteriniz ve yazılı olarak ifade ediniz (25 puan).
3. 240= 2x1+4x2 bütçe kısıtı iken bütçe doğrusunun denklemini yazınız ve bütçe doğrusunu
çiziniz ve bütçe doğrusunun eğimini hesaplayınız, x1=20 br iken tüketicinin satın alıp
tüketebileceği x2 miltarını bulunuz (25 puan).
4. Sırasalcı fayda kuramına göre kısa dönem tüketici dengesini varsayımlarını yazarak ve grafiğini
çizerek açıklayınız (25 puan).

İKT207 Kamu Maliyesi Dr. Öğr. Üyesi Özgür ŞAHAN

Ödev Hazırlanırken Uyulması Gereken Kurallar:
- Ödevler A4 formatında hazırlanacak, Sayfa düzeni üst, alt, sağ ve soldan 2,0 cm olacak,
- Yazı tipi Arial ve 10 punto olacak, Satır aralıkları alt ve üst 0 nk ve 1,5 satır olacak,
- Şuan okumakta olduğunuz dosya tüm bu özelliklere göre hazırlanmıştır. Dileyen ödevlerini bu
dosya üzerinden hazırlayabilir.
- Sisteme yüklenen ders notu üzerinden birebir hazırlanan ya da internetten bulunan
metinlerden kopyala yapıştır yapanların ödevleri düzeltilmek üzere iade edilecektir, 
- Her soru konu 25 puan değerindedir.
- ÖDEVİNİZ EN AZ 3 EN FAZLA 5 SAYFADAN OLUŞMAK ZORUNDADIR.

ÖDEV KONULARI
1. Piyasa başarısızlığı kavramını kısaca tanımlayınız ve piyasa başarısızlıklarını maddeleyiniz.
2. Tam kamusal mal ve hizmetlerin neler olduğunu ve temel özelliklerini yazınız.
3. Dışsallık kavramını tanımlayınız hem pozitif hem de negatif dışsallığa derste verilenler dışında
kendinize ait bir örnek yazınız.
4. Kamu harcamalarının gerçekte ve görünüşte artış nedenlerinin sıralayınız. Gerçekte artış
nedenlerinden dilediğiniz biri ile görünüşte artış nedenlerinden dilediğiniz birini açıklayınız.

İKT305 Para Teorisi ve Politikası-I Dr. Öğr. Üyesi Gökçen YILMAZ Piyasa faiz oranının oluşumu ile ilgili problem çözmeyi gerektiren ödev.



İKT309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dr. Öğr. Üyesi Yağmur SAĞLAM

1. Gerçek nedir? Gerçeklerden yola çıkarak bilimsel bilgiyi tanımlayınız ve bilimsel bilginin
doğruluk değeri hakkında ileri sürülen felsefi görüşleri yazınız (25 puan).
2. Bilimsel bilgi türlerinden kuram ve kuramcayı karşılaştırarak ve örneklendirerek tanımlayınız.
(25 puan).
3. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki farkları gerçeğin özü, dayandığı bilim felsefeleri
(ve temsilcileri), yöntem ve teknikleri, etiği, mantığı ile araştırmacının rolü ve bilginin oluşma
sırasına göre açıklayınız (25 puan).
4. Bilimsel araştırma süreci basamaklarını sıralayarak açıklayınız. Değişken nedir ve değişken
türleri hakkında bilgi veriniz (25 Puan)

İKT405 İktisadi Düşünceler Tarihi Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ
Her öğrenci derste anlatılan konulardan birini seçerek Sinop Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi
yazım kurallarına uyarak makale yazacaklardır.

İKT303 Ekonometri-I Arş. Gör. Dr. Fatma TAŞDEMİR
Tüketim-gelir ilişkisini açıklamada tahmin sonuçları verilmiş regresyon modeline yönelik sorular,
Gauss-Markov teoreminin ve geleneksel ekonometri yöntembiliminin ana çizgilerinin
açıklanması.

İKT307 Makro İktisat-I Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR
Makro İktisat hakkında temel kavramlar, temel bilgiler ve denge üretim düzeyi ve grafiği ile ilgili
sorular yer almaktadır.

İKT319 Girişimcilik Sosyolojisi Arş. Gör. Dr. Ebru IŞIK KÜTÜK Fırsat girişimciliği ve girişimcilik sosyolojisinin öznesini irdeleyerek açıklamak 

İKT301 Uluslararası İktisat-I Dr. Öğr. Üyesi Yağmur SAĞLAM

1. Dış Ticaret, Ulus ve Uluslararası İktisat kavramlarını açıklayarak ülkelerin neden dış ticaret
yaptıklarını geleneksel ve geleneksel olmayan nedenler ışığında açıklayınız. (25 puan).
2. Dış ticaret hakkında ilk görüşlerden olan Fizyokrasiyi dayandığı temel görüşleriyle (4 tane)
ifade ederek açıklayınız ve eleştirisini yapınız (25 puan).
3. David Ricardo’nun mukayeseli üstünlükler teorisini (İngiltere-Portekiz, şarap-kumaş örneğini
vererek) tablo ile açıklayınız, dış ticaretten kazançları belirtiniz ve eleştirisini yazınız (25 puan).
4. Mal balyaları ve teklif eğrilerinin dış ticarette kullanımına grafiklerini çizerek açıklık getiriniz
(25 puan).



İKT401 Türkiye Ekonomisi Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ
Her öğrenci derste anlatılan konulardan birini seçerek Sinop Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi
yazım kurallarına uyarak makale yazacaklardır.

İKT403 Ekonomik Büyüme ve Kal.-I Dr. Öğr. Üyesi Gökçen YILMAZ Ekonomik büyüme hesaplamaları ile ilgili problem çözmeyi gerektiren ödev.

İKT407 Devlet Bütçesi Dr. Öğr. Üyesi Özgür ŞAHAN

Ödev Hazırlanırken Uyulması Gereken Kurallar:
- Ödevler A4 formatında hazırlanacak, Sayfa düzeni üst, alt, sağ ve soldan 2,0 cm olacak,
- Yazı tipi Arial ve 10 punto olacak, Satır aralıkları alt ve üst 0 nk ve 1,5 satır olacak,
- Şuan okumakta olduğunuz dosya tüm bu özelliklere göre hazırlanmıştır. Dileyen ödevlerini bu
dosya üzerinden hazırlayabilir.
- Sisteme yüklenen ders notu üzerinden birebir hazırlanan ya da internetten bulunan
metinlerden kopyala yapıştır yapanların ödevleri düzeltilmek üzere iade edilecektir, 
- Her soru konu 20 puan değerindedir.
- ÖDEVİNİZ EN AZ 3 EN FAZLA 5 SAYFADAN OLUŞMAK ZORUNDADIR.

ÖDEV KONULARI
1. Bütçe hakkı nedir? Kısaca tanımlayınız. Genellik ilkesinin kısaca anlatınız. Geleneksel
bütçeleme ilklerinden dilediğiniz ikisini kısaca anlatınız.
2. Performans ve program bütçeleme tekniğini karşılaştırınız.
3. Genel Yönetim kapsamını kısaca anlatınız. Genel ve özel bütçeli idarelerin temel özelliklerini
maddeleyiniz.
4. Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ne sunulmasından
sonraki süreci kısaca anlatınız (TBMM’nde görüşülme ve onaylanma süreci nasıl işliyor).
5. Yedek ödenek ve örtülü ödeneği kısaca anlatınız.

İKT321 Sağlık Ekonomisi Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR
Sağlık Ekonomisi hakkında temel kavramlar, Türkiye'deki sağlık sektörünün değerlendirilmesine
ilişkinin  sorular yer almaktadır.

İKT415 Dünya Ekonomisi Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ
Her öğrenci derste anlatılan konulardan birini seçerek Sinop Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi
yazım kurallarına uyarak makale yazacaklardır.



İKT419 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR
Gelir dağılımı ve yoksulluk hakkında temel kavramlar, Türkiye'nin gini katsayısının
yorumlanmasına ilişkin sorular yer almaktadır.
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İKT101 İktisada Giriş I Dr. Öğr. Üyesi Sultan Salur
İktisat hakkında temel kavramlar, temel bilgiler ve esneklik hesaplanması ile ilgili sorular yer
almaktadır.

İKT105 Genel Matematik Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY Ara sınava kadar işlenen konularla ilgili sisteme yüklenen ödev sorularının cevaplanması

İKT103 Temel İşletme 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.

Aİ101 Atatürk İlke. ve İnkılap Tar. I Öğr. Gör. Dr. 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." (Ayırntılar: https://sinuzem.sinop.edu.tr/ )
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