
Final Sınavı Yerine Geçecek Olan Ödev Konuları 

Gönderilecek ödevler için  8 haziran tarihinde sisteme konuları gireceğim. Konular 

girildikten sonra 72 saat içinde ödevlerin sizin tarafınızda sisteme yüklenmesi gerekiyor. 

Ödevlerin yıl sonu final notunuza katkısı  % 80’dir. Ödevler yazılırken APA 6 formatında 

yazılması gerekiyor. Yazım kurallarına uyulmaması ve yazım hataları notunuzu 

etkileyecektir. Bu nedenle ödevlerinizi tamamladıktan sonra tekrar okumanızı ve varsa 

hataları düzelterek göndermenizi öneririm. Yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir. 

Yazım Kuralları: 

1. Ödevler 5-10 sayfa aralığında olmalı. 

2. APA 6 formatında yazılmalıdır. 

3. İntihal oranı %20’yi geçmemelidir. 

4. Kaynakça sayısı 15-20 arası olmalı, en az 5 kaynakça yabancı dilde olmalıdır.  

5. Konu başlığı büyük harf Times New Roman 12 punto ve koyu olmalıdır. Başlık 

ortalanmalıdır. Yazar ismi ve kurum bilgisi 12 punto, koyu, küçük harf olmalı ve 

ortalanmalıdır. 

6. Yazı başlıkları Times New Roman ve koyu , yazılar 1 satır aralığında, üst ve alt 

paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılarak ve her iki yana yaslanarak yazılmalıdır. 

7. Konu başlıkları ve paragraf başlangıçları aynı hizada olmalıdır. 

8. Alıntılar girilirken, makale, kitap, konferans bildirisi veya web kaynaktan hangisi ise 

buna göre seçilerek kaydedilmelidir.  

9. Kaynakça APA 6’ya göre oluşturulmalıdır. 

 

Ödev Konuları: 

1. Karayolu Taşımacılığı ve Operasyon Yönetimi ( 2. Sınıf) 

1.1. Teslim şekilleri ve ödeme şekilleri 

1.2. Karayolu taşımacılığında kullanılan belgeler 

Tır karnesi, ATR, Euro-1, ATA karnesi, CMR, sağlık ve veteriner sertifikaları, 

radyasyon belgesi, T1 ve T2 gibi tüm belgeler. (derslerde notlarını yazdırdığım 

tüm belgeler)  

1.3. En az 4 yük için navlun hesaplama yöntemine örnek veriniz. Şekil çizerek ve 

ldm’sini hesaplayarak. 

2. Uluslararası ticaret para ve finans (2.Sınıf) 

2.1. Ulusla arası ticaret teorileri mutlak üstünlükler ve mukayeseli üstünlükler 

teorileri,  

2.2. Kur arbitrajı (sayısal örnek vererek), faiz arbitrajı (sayısal örnek vererek)  

2.3. Ticaret ve elastikiyet yaklaşımına göre döviz kurunun belirlenmesi 

2.4. İthal ikameci sanayileşme politikası 

2.5. İhracata dayalı sanayileşme politikası 

3. ADR Tehlikeli Madde Taşımacılığı ( 2.Sınıf) 

3.1. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması 

3.2. Tehlikeli madde taşımalığında araçta bulunması gereken belgeler ve ekipmanlar 



3.3. Tehlikeli madde taşımacılığında idari cezalar 

3.4. Tünel Kategorileri 

(İkinci sınıflar 3 dersin belirtilen tüm konuları için ödev hazırlayacaklar) 

4. Denizyolu Taşımacılığı ( 3. Sınıf) 

4.1. Denizyolu taşımacılığında kullanılan konşimento türleri 

4.2. Denizyolu navlun hesaplama yöntemleri nelerdir (götürü, advolaerm ve ölü 

navlun). bir sayısal örnek vererek açıklayınız 

4.3. Denizyolu taşımacılığında kiralama çeşitleri nelerdir. 

4.4. Gemi acentası ve gemi brokeri’nin görevini anlatınız. 

5. Tedarik Zinciri Yönetimi (3.sınıf) 

5.1.Tedarik zinciri ve yönetimi nedir. Amacı ve firmalara sağladığı faydalar nelerdir. 

5.2. Tedarik zinciri yönetim süreçlerinden satın alma, talep tahmini ve performans 

ölçüm süreçlerini anlatınız.  

(Üçüncü sınıflar 2 dersin belirtilen tüm konuları için ödev hazırlayacaklar) 

 

6. Havayolu Taşımacılığı (4. Sınıf) 

6.1.Havayolu yük taşımacılığının tarihçesi 

6.2. Havayolu taşımacılığının zayıf ve güçlü yönleri 

6.3. Dünya’da hava yolu taşımacılığının taşıma modları içindeki payı  

6.4. Havayolu Taşımacılığında kullanılan belgeler. 

6.5. Navlun hesaplama yöntemi bir sayısal örnekle açıklayınız. 

 

(Dördüncü sınıflar  dersin belirtilen tüm konuları için ödev hazırlayacaklar) 

 

 

Başarılar Dilerim. 


