
Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Elemanı Bütünleme Sınavı Ödevi

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

Ödev konularınız:

A-) Nüfus Mübadelesi

B-) Kurtuluş Savaşında yurt dışından yapılan yardımlar.

C-) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu ve Kapatılması

D-) Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimine karşı çıkan isyanlar (1924-1932 arasında)

Her öğrenci istediği bir (1) konuyu seçerek ilgili araştırmayı yapacaktır. 

(ÖNEMLİ NOT: Ödevin nasıl hazırlanacağına ilişkin kuralları içeren talimatname ve ayrıntılar için:

https://sinuzem.sinop.edu.tr/ )

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri I Öğr. Gör. Erhan SUR

Temel Bilgi Teknolojileri I (ENF101) ve Bilgisayar I (ENF104) derslerine ait bütünleme sınavları

üniversitemiz uzaktan eğitim sistemi (https://ue.sinop.edu.tr/) üzerinden çevrimiçi olarak

gerçekleştirilecektir. İlgili derslere ait bütünleme sınavları 23-24/02/2021 tarihleri arasında 2

(iki) gün boyunca öğrencilerimizin erişimine açık tutulacaktır.

TD101 Türk Dili I Öğr. Gör. Asiye SEZGİN TÜYLÜ
Türk dilinin tarihi, ses olayları, yazım kuralları ve anlatım bozuklukları ile ilgili on sorunun

cevaplanması

ULT101 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.

ULT103 İktisada Giriş I Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR Tam rekabet piyayası, ordinal fayda, üretici dengesi ve arz-talep ile ilgili sorular yer almaktadır.

ULT105 İşletmeler İçin Matematik I Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY İşlenen konularla ilgili sisteme yüklenen ödev sorularının cevaplanması

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
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ULT201 İstatistik Öğr. Gör. İ. Oytun ALPAY İşlenen konularla ilgili sisteme yüklenen ödev sorularının cevaplanması

ULT107 Hukukun Temel Kavramları Dr. Emre AYDİLEK

1.) Hukuki bir meseleye ya da konuya ilişkin araştırma nasıl yapılabilir? Hangi metodoloji ve

kaynaklardan yararlanılabilir? Kısaca açıklayınız.

2.) “Bir devlet memurunun isteği dışında başka bir ildeki kuruma (geçici olmayan biçimde) tayin

edilmesi/görevlendirilmesi” meselesini, hukuki açıdan tüm boyutlarıyla tartışınız.

ULT203 Uluslararası İşletmecilik Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇERİ SİNUZEM aracılığıyla  paylaşılan  soruların ayrıntılı bir şekilde cevaplanması

ULT205 Bilimsel Araştırma Yöntem. Prof. Dr. Faruk ALPASLAN

1) İyi bir örnekleme yapılmasında hangi işlemler gerçekleştirilmelidir, maddeler halinde

sıralayınız?

2) Örneklem büyüklüğünü etkileyen faktörleri maddeler halinde sıralayınız?

3) Likert'in tutumölçerleri hakkındaki görüşlerini açıklayınız?

Not: Soruların cevapları A4 kağıdına elle yazılacaktır.

ULT207 Borçlar Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN Dersle ilgili önemli konular hakkında, verilen başlıklar kapsamında özet bilgi hazırlanması



ULT209 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).

ULT211 Yönetim ve Organizasyon 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.

YD101 Yabancı Dil I Öğr. Gör. Yeliz YAZICI

Sistem üzerindeki vize sonrası konuları anlatan ders videoları ve yüklenen dokümanları referans

alarak, alışveriş rutini, tatil rutini veya boş zamanlarınızı değerlendirme rutini konularından birini 

seçerek, vize sonrasında işlenmiş olan konulardaki yapıları en az bir kez kullanmaya dikkat

ettiğiniz toplam en az 150 en fazla 200 kelimelik bir paragraf hazırlayınız.


