
 

2017 2018 Yönetim ve Organizasyon Dersi Ödev Konuları  

Numarasının sonu tek rakam olan öğrencilerin ödev konusu: 

KONU: Yöneticinin Kariyer Süreci ve Yönetim Tarzı  

I- İşletmenin Tanıtımı  

II- Yöneticinin Kariyer Süreci  

1. Yaş  

2. Kıdem (Kaç yıldır çalışıyor)  

3. Eğitim düzeyi ve eğitim alanı  

4. İlk kez çalışmaya başladığı işletmenin faaliyet alanı ve yaptığı iş  

5. Kişisel gelişim sürecinde aldığı eğitimler (kurs, seminer, panel, konferans, yüksek lisans ve doktora eğitimi, kendi kendini 

geliştirme çabaları)  

6. Şimdiki işyeri ve işinden önce çalıştığı işletmeler ve yaptığı işler (kaç iş değiştirdiği)  

7. Daha önce hiç işten ayrıldı mı, ayrıldı ise işyerinden ayrılma nedenleri.  

8. Şimdiki işyerinde işe başladığı ilk pozisyon ve yaptığı işler  

9. Kariyer süreci (yükselme): Yükselme kriterleri, eğitim ve yetiştirme faaliyetleri  

10. Şu andaki pozisyonunda tek karar verici midir? Eğer tek karar verici ise, karar verirken hangi bilgilere ihtiyaç duyar?  

11. Kararlarından kimler, nasıl etkilenir?  

12. Astlarının karar alma sürecine katılmasına bakışı nedir?  

13. Astlarına güvenir mi?  

14. Astları kendisine sormadan hangi konularda faaliyet gösterebilir?  

15. Görevini yaparken, astlarının kişiliklerini, ihtiyaçlarını ve davranışlarını ne kadar önemser?  

16. Astlarıyla arasına mesafe koyar mı? Ya da mesafe olmasını önemser mi?  

17. İş dışında da astlarıyla zaman geçirme derecesi nedir?  

18. Astlarının daha çok çaba göstermesini sağlamak için neler yapar?  

19. Ödüllendirme ve cezalandırma yaklaşımlarından hangisine daha yakındır?  

20. Önemsediği ödül ve cezalar nedir?  

21. Kendisini nasıl bir lider olarak tanımlar? (dikdatör, otokratik, demokratik, serbest, insancıl, ortayı bulan, takım lideri vb)  

22. Astlarını ne kadar sıklıkla denetler ve hangi yöntemleri kullanır ve hangi davranışlara bakar?  

23. Yönetimde en önemli önceliği nedir?  

III.Yönetici ile ilgili Değerlendirme ve Sonuç  

 

Ödevin Yazım Şekli (toplanan bilgiler bu başlıklar altında incelenecektir)  

I-KAPAK 

II-GİRİŞ  

III- İŞLETMENİN TANITIMI  

IV- ÖDEVİN İÇERİĞİ  

VI- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

-Ödevler, el yazısı ile A4 ölçülerindeki kağıtlara hazırlanacaktır.  

-Kapak sayfası bilgisayar çıktısı olabilir; Ödev konusu, ad soyadınız, bölümünüz, numaranız, ders sorumlusunun ad soyadı kapak  

sayfasında mutlaka bulunmalıdır. 

 



Numarasının sonu çift rakam olan öğrencilerin ödev konusu: 

 

KONU: Bir işletmenin örgüt yapısının analizi (SWOT ya da Diğer adı ile GZFT analizi) 

 

A-Büyük bir işletmenin ya da örgütün (Hastane, belediye, banka, üretim ya da hizmet işletmesi ya da büyük alışveriş merkezleri 

gibi) yapısını analiz etmek üzere aşağıdaki temel bilgiler alınacaktır:  

1. Firmanın Adı:  

2. Kuruluş Tarihi:  

3. Faaliyet alanı (üretim, hizmet, ticaret)  

4. Bulunduğu Sektör:  

5. Belli Başlı Rakipleri:  

6. Sektördeki Rekabetin Niteliği:  

7. Büyüklüğü: (Çalışan sayısı, sermaye miktarı ve makine parkı ölçütlerine göre)  

8. Yapısı: (örgüt şemasına göre; departmanlar, bölümlere ayırma şekli kademe sayısı, yetki devrinin düzeyi, temel iş yapma 

kuralları  

9. Coğrafik olarak yapılanması (genel müdürlük, fabrika vs)  

10. Temel teknolojisi: (üretim teknolojisi ve destek fonksiyonlarında kullanılan teknolojiler-örneğin bilişim teknolojisi ve 

programlar gibi)  

11. İş analizi; iş tanımları ve iş gereklerinin varlığı; (varsa örnekler):  

12. İşe eleman seçme yaklaşımları (dikkat edilen en az üç kretier):  

13. Performans değerleme ve yükseltme sistemleri:  

B-Görüşme yöntemiyle elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün yapısını analiz ediniz.  

 

 

Ödevin Yazım Şekli (toplanan bilgiler bu başlıklar altında incelenecektir)  

I-KAPAK 

II-GİRİŞ  

III- İŞLETMENİN TANITIMI  

IV- ÖDEVİN İÇERİĞİ  

VI- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

-Ödevler, el yazısı ile A4 ölçülerindeki kağıtlara hazırlanacaktır.  

-Kapak sayfası bilgisayar çıktısı olabilir; Ödev konusu, ad soyadınız, bölümünüz, numaranız, ders sorumlusunun ad soyadı kapak 

sayfasında mutlaka bulunmalıdır. 

 

 

NOT: Ödevler vizelerden iki hafta sonra toplanacaktır. Ortalamaya katılım oranı %10 ya da %15 olacaktır. 

Öğr. Gör. Şenay GÜREL 

senaygurel@duzce.edu.tr 


