
Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Elemanı Final Sınavı Ödevi

ISM301 Yatırım Projeleri Değerldirme Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY
Sisteme yüklenen ders kitabının 5., 6. ve 7. ünitelerinden 1 üniteyi seçerek en az 5 sayfa olacak
şekilde özetlenmesi

ISM311 E-Ticaret Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY
Sisteme yüklenen ders kitabının 8 ve 9. ünitelerinden 1 üniteyi seçerek en az 5 sayfa olacak
şekilde özetlenmesi

ISM309 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. 

ISM303 Finansal Yönetim  I Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇERİ SİNUZEM aracılığıyla  paylaşılan  soruların ayrıntılı bir şekilde cevaplanması

ISM401 İşletme Stratejileri ve Politik. Doç. Dr. Serdar YENER

YEREL bir işletmenin öncelikle misyonunu, vizyonunu, amaç, hedefler, performans
göstergelerini, SWOT analizlerini, PORFÖY analizlerini KENDİ CÜMLELERİNİZLE ve işletme
inceleyerek 1500 kelime olacak şekilde yazmanızı istiyorum. Vize sınavında maalesef birçok
arkadaşımız işletmelerin web sayfasındaki bilgileri veya strratejik planlarını kes yapıştır
yöntemiyle göndermiş. Bu sınavda dersin başından beri söylediğim şekilde YEREL bir işletmenin
stratejik planını KENDİ CÜMLELERİNİZLE HAZIRLAYARAK göndermeniz gerekiyor.

ISM407 Finansal Tablolar Analizi Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇERİ SİNUZEM aracılığıyla  paylaşılan işletmenin  finansal tablolar analizi raporunun hazırlanması     

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

İŞLETME BÖLÜMÜ FİNAL SINAVI ÖDEVLERİ



ISM405 Muhasebe Denetimi Doç. Dr. Serdar YENER

Vize sınavında KAP açık olan işletmelerden bir tanesinin yıllık bağımsız denetim raporunu bu
ders çerçevesinde öğrendiğimiz konular olan denetim türleri, denetçi türleri, risk
değerlendirme,risk türleri vb. konular çerçevesinden KENDİ CÜMLELERİNİZLE
DEĞERLENDİRMENİZİ istedik. Maalesef tamamına yakın arkadaşımız buldukları denetleme
raporlarını yükleyerek bana göndermişlerdir. Kendi yorumlarınızın en az 1000 kelime olmasını
istememize rağmen maalesef bu yeterliliğe ulaşan nadir arkadaşımız olmuştur. Final ödevi için
seçmiş olduğunuz yerel bir işletmenin iç kontrol değerlendirmesini COSO modeline göre
inceleyiniz. COSO modeline örneğin bir işletmenin satın alma departmanını inceliyorsanız iç
kontrolün beş bileşeni olan kontrol ortamı, risk değerlendirme, Kontrol faaliyetleri,bilgi ve
iletişim ve izleme başlıkları altında bu işletmenin iç kontrol faaliyetleri incelenir.
Burada satın alma departmanının kontrol ortamında size gönderdiğim iki tane nota bakarak her
bir başlık ayrı ayrı incelenir kendi cümlelerinizle bunu ifade etmeniz gerekiyor. Bu konuya ilişkin
13. Haftanın 1. dersinin son 20 dakikasında kapsamlı bir açıklama ve daha önceki haftalarda iç
kontrol konusunu işlediğimiz 7. haftada açıkladık.
Ayrıca Hile üçgeni şeklinde dersimizde işlediğimiz konuyu aynı işletmede açıklayınız. Hile
üçgeninin unsurları olan baskı, rasyonelleştirme, fırsat vb. bileşenleri aynı işletmede inceleyiniz.
Bu işletmede hile olacaksa hangi unsurların ne şekilde katkı sağlayacağını gerçek bir işletmede
hayal gücünüzü kullanarak yazınız. En az 1000 kelimelik bir çalışma olması gerekmektedir.

ISM307 Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖNKAN
SİNUZEM Sistemi üzerinden Ticaret Hukuku'na dair verilen teorik ve uygulamalı soruların
cevaplanılması

ISM421 Girişimcilik Sosyolojisi Arş. Gör. Dr. Ebru IŞIK KÜTÜK Girişimcilik ve toplumsal kurumlar arasındaki bağlantılar

ISM305 Kamu Yönetimi Doç. Dr. Nazım KARTAL Uzem üzerinden verilen soruların cevaplanması

ISM403 Para ve Banka Arş. Gör. Dr. Fatma TAŞDEMİR Mundell-Fleming model kapsamında olası makroekonomik politikaların analizleri.



ISM315 Mesleki Yabancı Dil-III Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖNKAN
SİNUZEM Sistemi üzerinden yapılan derslerde işlenilen makale ve kitapçıklara ilişkin soruların
cevaplandırılması

ISM427 Bütçeleme ve Mali Kontrol Dr. Öğr. Üyesi Özgür ŞAHAN

1. Klasik bütçe teorisini anlatınız?
2. Merkezi Yönetim Bütçe Kesinhesap Kanun Teklifinin hazırlanması, görüşülmesi ve
onaylanmasına ilişkin süreci kısaca anlatınız?
3. Türkiye’de borç yönetimi, borçlanma yetkisi ve sınırı hakkında bilgi veriniz. İç borç
kaynaklarını ve iç borç türlerini (enstrümanlarını) maddeleyiniz, bunlardan birer tanesini (hem
kaynaklardan hem de türlerinden) açıklayınız?
4. Tasarruf sahiplerine sağlanan çıkarları ana (birincil) çıkar ve yan (ikincil) çıkar ayrımı yaparak
maddeleyiniz. İhraç primli tahvil ile itfa primli tahvili karşılaştırarak anlatınız?
(ÖNEMLİ NOT: Ödevin nasıl hazırlanacağına ilişkin ayrıntılar için: https://sinuzem.sinop.edu.tr/ )

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Elemanı Final Sınavı Ödevi

ISM101 İşletme Matematiği  I Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY İşlenen konularla ilgili sisteme yüklenen ödev sorularının cevaplanması

ISL103 İşletme Bilimine Giriş 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.

ISM105 İktisada Giriş Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR
Tam rekabet piyayası, kardinal fayda, tüketici dengesi ve maliyet hesaplamaları ile ilgili sorular
yer almaktadır.

ISL311 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. 

ISLM03 İşletmeye Giriş 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.

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

İŞLETME BÖLÜMÜ KAPANAN DERSLERİN FİNAL SINAVI ÖDEVLERİ



ISM207 Mikro İktisat Dr. Öğr. Üyesi Yağmur SAĞLAM

1. TR=-3X^2+2100X ve TC=1,5X^2-600X olan bir firma için toplam karı maksimum yapan satış
miktarını ve fiyatını hesaplayınız (10 puan).
2. Değişen verimler yasasını tanımlayınız ve (TP, MP, AP) grafiğini çizerek yorumlayınız (20
puan).
3. Bireysel tüketim fonksiyonunu grafiğini çizerek açıklayınız ve yorumlayınız (20 puan).
4. Firmada kısa dönem maliyet dengesini (maliyet minimizasyonu) TC, MC, AC eğrileri yoluyla
çizerek açıklayınız (20 puan).
5. Halen 4 irim mal üreten bir firmanın ortalama maliyeti AC=90’dır.Firmanın maliyet fonksiyonu
TC=2X^3-14X+40X+TFC şeklinde ise firmanın toplam sabit maliyetlerini hesaplayınız ve
yorumlayınız (10 puan).
6. Tam rekabet piyasasında uzun dönem firma dengesini grafiğini çizerek açıklayınız (20 puan).

ISL313 Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Candaş CAN
Sinuzem üzerinden paylaşılan ders kitabının son 4 bölümü içerisinden istenilen bir bölümünün
400 kelimeyi aşmayacak şekilde kısaca özetlenmesi.

ISM211 Mesleki Yabancı Dil I Öğr. Gör. Eda YILDIZ

Write a REFLECTION PAPER on one of the following books. Your assignment will be evaluated
with the similarity report of TURNITIN (Plagiarism Analysis Program).
1. On Managing People (İnsan Yönetimi) – Harvard Business Review  
2. Tribes (Takım Oyunu) – Seth Godin
3. Start with Why (Neden ile Başla) – Simon Sinek
4. Outliers (Çizginin Dışındakiler) – Malcolm Gladwell
5. The Metamorphosis (Dönüşüm) – Franz Kafka
6. The Scarlet Plague (Kızıl Veba) – Jack London

ISL207 Pazarlamaya Giriş Doç. Dr. Serdar YENER
Öğrenciler belirlemiş olduğu bir iş kolunda pazarlamanın ürün bileşeninin tüm alt boyutlarını
inceleyecek şekilde en az 1000 kelimeden oluşacak şekikde bir çalışma hazırlayacaklardır. 

ISLM417 Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğ. Doç. Dr. Serdar YENER
Öğrenciler 6 aşamalı örgüt geliştirme sürecini kullanarak covid 19 pandemisi nedeniyle sorun
yaşayan inşaat sektöründe bir işletmeyi en az 1000 kelimede inceleyecektir. 



ISM209 Bilimsel Araştırma Yöntem. Doç. Dr. Serdar YENER

Vize sınavında Tüketicilerin Günlük Yaşamlarının Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisini ortaya
koyacak bilimsel araştırma sürecinin 7 aşamasını en az 1000 kelime olacak şekilde herhangi bir
internet kaynağından kes yapıştır yapmadan kendi cümlelerinizle problemin teşhisi, literatür
taraması, hipotezlerin oluşturulması, bulguların değerlendirilmesi, araştırma raporunun
yazılmasını içerecek şekilde yazmanızı istemiştik. Oysa hikaye şeklinde ödevler gönderilmiş.
Öncelikle Bilimsel araştırma sürecinin 7 aşamasını yazarak ödeve başlamanız gerekiyor. Sonra
kendi seçmiş olduğunuz problemi bu bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uydurulması
gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse problemin tespiti aşamasında siz bir fırının satışlarının
düşmesini problemin tespitinde yazmanız gerekiyor. Literatür taramasında bu fırında satışların
düşmesiyle ilgili gözlemlediğiniz yada okuduğunuz diğer verileri incelemeniz gerekiyor. Vize
sınavlarını bu çerçeveden değerlendirdiğimiz tamamına yakını maalesef hikaye şeklinde dersle
ilgisi bulunmamaktadır. İçinde yaşadığınız çevrede karşılaştığınız durumları bilimsel araştırma
sürecinin 7 aşamasına oturtacaksınız. Bu şekilde 1500 kelimelik bir final ödevini hazırlayıp
göndermeniz gerekiyor. 

ISL405 Menkul Kıymetler Analizi P.Y. Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ
Dersin konularından biri seçierek bilimsel makale yazılmalıdır. Çalışma Sinop Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisinin yazım kuralları doğrultusunda hazırlanacaktır.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinopusd/writing-rules

ISM203 Borçlar Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN Dersle ilgili önemli konular hakkında, verilen başlıklar kapsamında özet bilgi hazırlanması

ISM205 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Serdar YENER

Final sınavında öncelikle pazarlama karmasının her bir bileşenini ve alt bileşenlerini iyice
okuyarak kendi işletmenizde tek tek sorgulayıp yazınız. En az 1500 kelime olacak şekilde bir
çalışma hazırlanacaktır. Bu normal bir el yazımda 6 sayfa a4 kağıdı büyük el yazımda 10 sayfa
a4 kağıdına denk gelir. Vize sınavında istediğimiz ödevlerin maalesef büyük bir kısmı kes yapıştır
olmuş. Bu yüzden bu ödevlerinizi daha itinalı ve kendi cümlelerinizle yazmanız gerekmektedir.

ISL303 Finansal Yönetim 2 Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

 Sizce küresel salgın ülkemizdeki finansal yönetim anlaşıyını hangi şekillerde değiştirecektir.
Nedenleri ile tartışınız.Çalışma Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin yazım kuralları
doğrultusunda hazırlanacaktır.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinopusd/writing-rules

ISL403 Finansal Tablolar Analizi Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ
Finansal tabloların makyajlanması konusuyla ilgili bilimselmakale yazılmalıdır. Çalışma Sinop
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin yazım kuralları doğrultusunda hazırlanacaktır.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinopusd/writing-rules



ISM229 Bilişim Sistemleri Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY
Sisteme yüklenen ders kitabının son 4 ünitesi içerisinden 1 üniteyi seçerek en az 5 sayfa olacak
şekilde özetlenmesi

ISM201 İstatistik I Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY İşlenen konularla ilgili sisteme yüklenen ödev sorularının cevaplanması

ISL317 Sayısal Yöntemler Prof. Dr. Faruk ALPASLAN
1) Doğrusal programlama varsayımlarını maddeler halinde açıklayınız?
2) Tam sayılı programlama nedir, açıklayınız?
Not: Soruların cevapları A4 kağıdına elle yazılacaktır.


