
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/ )

SBK101 Siyaset Bilimi I Dr. Öğr. Üyesi Habib AYDIN Siyaset Nedir, Siyasal Fikirler ve İdeolojiler başlığında ilgili ödevlerin hazırlanması

SBK103 Kamu Yönetimine Giriş I Doç. Dr. Nazım KARTAL Ara sınava kadar işlenen konulara ilişkin çoktan seçmeli 10 soru ve şıklarının hazırlanması

SBK105 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

SBK107 Toplum Bilimi I Arş. Gör. Dr. Ebru IŞIK KÜTÜK Toplumsal değişim ve sosyolojik imgelem kavramlarını örnekler yardımı ile açıklamak

SBK109 İktisada Giriş Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR
İktisat hakkında temel kavramlar, temel bilgiler ve esneklik hesaplanması ile ilgili sorular yer
almaktadır.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2020 - 2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ARA SINAV ÖDEVLERİ



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

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

SBK201 Mikro İktisat Dr. Öğr. Üyesi M. Samet ERDEM

Teknolojik gelişmeler firmaların üretim biçimlerine nasıl etki etmektedir? Ekonominin arz ve
talep cephelerini de göz önünde bulundurarak, teknolojik gelişmelerin küçük ölçekli işletmelere
etkisini araştırıp örneklerle yorumlayınız.
(Ödeve ilişki detaylar SİNUZEM sistemi üzerinde açıklanmıştır)

SBK203 İstatistik Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY Ara sınava kadar işlenen konularla ilgili sisteme yüklenen ödev sorularının cevaplanması



SBK205 Yönetim Bilimi Dr. Öğr. Üyesi Sezen ÖZEK
Yönetimin tanımı ve kapsamı, tarihsel gelişimi, yönetim düşünce okulları, planlama, örgütleme,
koordinasyon, denetim ve karar verme konularında toplamda 1500 kelimeyi geçmeyecek
şekilde tartışma.

SBK207 Siyasal Düşünceler Tarihi I Dr. Öğr. Üyesi Candaş CAN
Sinuzem üzerinden paylaşılan ilk 7 haftaya ait ders notlarının her bir hafta için 200 kelimeyi
aşmayacak şekilde kısaca özetlenmesi

SBK209 Bilimsel Araş. ve Yaz. Yönt. Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇERİ
Öğrenciler ders kapsamında seçtikleri araştırma konularına ilişkin bilimsel araştırma raporu
hazırlayacaklardır.

SBK211 Mesleki Yabancı Dil I Öğr. Gör. Eda YILDIZ
Ödevin hazırlanması ve içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgiler UZEM üzerinden paylaşılan ödev
dosyasında yer almaktadır. Hazırlanan ödevler TURNİTİN (İntihal Analiz Programı) benzerlik
raporu ile birlikte  değerlendirilmeye alınacaktır.

SBK321 Mesleki Yabancı Dil III Öğr. Gör. Eda YILDIZ
Ödevin hazırlanması ve içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgiler UZEM üzerinden paylaşılan ödev
dosyasında yer almaktadır. Hazırlanan ödevler TURNİTİN (İntihal Analiz Programı) benzerlik
raporu ile birlikte  değerlendirilmeye alınacaktır.

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. 

SBK301 İnsan Kaynakları Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Sezen ÖZEK
İnsan kaynakları yönetiminin tanımlanması, personel yönetiminden insan kaynaklarına geçişte
etkili olan etmenler, İKY'de planlama, işe alma ve eğitim konularında toplamda 1500 kelimeyi
geçmeyecek şekilde tartışma. 

SBK305 Çağdaş Siyasal Akımlar Dr. Öğr. Üyesi Habib AYDIN İdeolojiler ve Liberalizm başlıklarında ilgili ödevlerin hazırlanmas



SBK307 İdari Yargı Doç. Dr. Nazım KARTAL

İdarenin yargısal denetim sistemleri nelerdir? , 
idari yargının Fransa ve türkiye'de tarihsel gelişimi nasıldır? ,
 idari yargının görev alanının tespitinde kullanılan ölçütler nelerdir,
 idari yargının görev alanına giren ve girmeyen konular nelerdir? 
idari yargıda hukuka uygunluk denetimi, takdir yetkisi ve yerindelik denetimi yasağı kavramları
ne anlama gelir?
Olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlıkları nelerdir.?
Gibi soruların cevaplarını içeren maksimum 3 sayfalık bir ödev hazırlanması istenmektedir.

SBK309 Yerel Yönetimler Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN Ara sınava kadar işlenen konulara ilişkin çoktan seçmeli 10 soru ve şıklarının hazırlanması

SBK303 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.

SBK401 Türk Siyasal Hayatı I Dr. Emre AYDİLEK
Osmanlı Klasik Dönemi’nden 1909 yılına kadar olan süreçte; siyasi-idari aktörler ve toplumsal
yapıyı etkileyen dinamikler Türk tarih yazıcılığındaki farklı eğilimlerle ilişkilendirerek
açıklanacaktır.



SBK403 Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi M. Samet ERDEM

1)Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik kavramının gelişimini araştırınız. Türkiye'nin bu
çerçevedeki durumunu küreselleşme kavramını göz önünde bulundurarak yorumlayınız.
2)Göçmenlik ve Mültecilik kavramlarını açıklayarak Türkiye'nin günümüzdeki durumunu
değerlendiriniz. (Ödeve ilişki detaylar SİNUZEM sistemi üzerinde açıklanmıştır)

SBK404 Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi M. Samet ERDEM

1)Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik kavramının gelişimini araştırınız. Türkiye'nin bu
çerçevedeki durumunu küreselleşme kavramını göz önünde bulundurarak yorumlayınız.
2)Göçmenlik ve Mültecilik kavramlarını açıklayarak Türkiye'nin günümüzdeki durumunu
değerlendiriniz. (Ödeve ilişki detaylar SİNUZEM sistemi üzerinde açıklanmıştır)

SBK415 Güncel Siyasal Sorunlar Dr. Öğr. Üyesi Habib AYDIN Ordu ve Siyaset, Sınıf Kavramı ve İslami Hareketler başlığında ilgili ödevlerin hazırlanması

SBK405 Kent Tarihi ve Kentleşme Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN Dersle ilgili önemli konular hakkında, verilen başlıklar kapsamında özet bilgi hazırlanması

SBK431 Uluslararası İktisat Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR
Ülkeleri dış ticarete iten nedenler, karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ve Corona sürecinin dış
ticaret üzerindeki etkisinin açıklanmasına ilişkin sorular sorulmuştur.

SBK433 Girişimcilik Sosyolojisi Dr. Öğr. Üyesi Sezen ÖZEK
Girişim, girişimci ve girimcilik, sosyolojiden girişimcilik sosyolojine insan, girişimciliğe etki
edebilen sosyolojik kurumlar çerçevesinde aile, eğitim, siyaset ve din konularında toplamda
1500 kelimeyi geçmeyecek şekilde tartışma.

SBK333 Siyaset Sosyolojisi Dr. Öğr. Üyesi Candaş CAN
Sinuzem üzerinden paylaşılan ders kitabının ilk 4 bölümü içerisinden istenilen bir bölümünün
400 kelimeyi aşmayacak şekilde kısaca özetlenmesi.

SBK339 İş Hayatında Stres Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR
Örgüt içinde yaşanan çatışmaların olumlu etkilerinnin açıklanması, iletişim-çatışma ilişksinin
önemi ve  görev-yetki, belirsizliğinin örgüt açısından önemine  ilişkin sorular yer almaktadır.


