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EKO404: SEMİNER DERSİ TAKVİMİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

Genel Bilgiler 

1. İlk derse, dersi alan tüm öğrencilerin katılması önem arz etmektedir. 

2. Seminerler bireysel ya da grup olarak hazırlanabilir. Her bir grupta en fazla 2 öğrenci olabilir. 

3. Seminer için belirlenen kişi ya da gruplar; ilgili öğretim üyesi ile görüşmek ve isim yazdırmak kaydı ile istediği 

danışman ile çalışabilir. Her danışmanın alabileceği grup ve öğrenci sayısı yaklaşık olarak 4 grup ya da 8 

öğrenci ile sınırlıdır.  

Danışman belirlerken; çalışılmak istenen alana göre danışman seçimi yapılmalıdır. Her bir grup üyesi 

farklı danışmanlara isim yazdırmamalı, grubun son kararı ile kesinleşen tek bir danışmana isim yazdırılmalıdır.  

4. Danışmanlarla tez hazırlama süreci boyunca iletişimde olunmalı ve çalışmanın gidişatı hakkında bilgi 

verilmelidir.  

5. Tez konusu belirleme tarihine kadar (07.03.2022) çalışılmak istenen alan ile ilgili araştırmalar yapılmalı ve bu 

doğrultuda her grup seminer konusunu kendisi belirlemelidir. Konu belirlenirken, ilk olarak hangi alanda 

çalışmak istendiğine (Ekonometri, İstatistik, Yöneylem) karar verilmeli ve analizi yapılacak veri setine 

ulaşılabilirlik göz önünde bulundurulmalıdır. 

6. Dersi alan tüm öğrencilerin sunum haftasında diğer grupların sunumları da dahil olmak üzere hazır bulunmaları 

gerekmektedir. Sunumlarda yoklama alınacak olup, katılmayan öğrenciler için değerlendirmede eksi not 

şeklinde değerlendirilecektir. 

 

Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler 

1. Seminer çalışmaları, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Yönergeye aşağıda belirtilen linkten ulaşılabilir.  

( https://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/102/files/tez-yazim-kilavuzu-yonergesi-27082020.pdf ) 

2. Seminer için hazırlanan tezin kapak, içindekiler, sayfa yapısı, atıf, kaynakça vb. yönergeye uygun olarak dikkatle 

hazırlanmalıdır. Seminer çalışmaları en az 30 sayfa olmalıdır. 

3. Seminerlerin teorik bölümlerinde en az 15 kaynak kullanılmalıdır.  

4. Hazırlanan seminere ait tezler intihal programları tarafından taranacak olup; kaynakların kullanımında,  atıf 

yapmada kurallara uyulmalıdır ve yazımda kendi cümlelerimizin yer aldığı ifadeler kullanılmalıdır. İntihal yapıldığı 

tespit edilen seminerler “BAŞARISIZ” sayılarak, bu durumdan tüm grup üyeleri sorumlu tutulacaktır.  

5. Tezde kullanılacak kaynaklar için SDÜ Kütüphane ve Veri Tabanları, YÖK Tez Merkezi, Google Akademik 

vb.’den yararlanılabilir.  

Önemli Tarihler 

1. İlgili öğrenci ya da gruplar; grup üyelerini, danışman olarak seçtikleri öğretim üyesini ve belirledikleri konu 

başlığını 07 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar aşağıda verilen tabloya (Tablo-1) yazarak Arş. Gör. Mustafa 

ŞEN’e ( mustafasen@sdu.edu.tr ) e-posta ile bildirmelidir. 

2. Çalışmaların teorik bölümü, en geç 02-17 Nisan 2022 vize haftası içerisinde danışmanlara e-posta ile 

gönderilmelidir.  

- Derse ait vize notu, tezinizin teorik bölümü ve vize sınav sonucu göz önüne alınarak verilecek olup, 

final notu ise; tezin son hali, sözlü sunum ve posterlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda, her 

öğrencinin seçtiği danışman tarafından verilecektir. 

3. Hazırlanan çalışmaların sözlü sunumları 23 Mayıs – 03 Haziran 2022 tarihleri arasında hazırlanan Power Point 

üzerinden yüz yüze olarak yapılacaktır. 

- Sunumlara tüm grup üyelerinin hazırlanması ve katılımı zorunludur. Sözlü sunum süresi; soru cevap 

dahil 15 dakikayı geçmemelidir. 

- Sözlü sunum sonrasında gerekirse danışmanın belirttiği düzeltmeler de yapılarak, final sınav günü tezin 

son hali teslim edilmelidir. 

4. Her grup hazırladığı semineri özet bir şekilde Poster haline getirecektir. Hazırlanan poster sunumlar 23 Mayıs 

2022 tarihine kadar Arş. Gör. Mustafa ŞEN’e teslim edilmelidir.  

-Poster hazırlama ile ilgili bilgilendirme dönem içinde derslerde yapılacaktır. 
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Tablo-1 

 

Dersten Sorumlu Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi 

Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU         Arş. Gör. Mustafa ŞEN 

 

 

 

KONU 
Belirleme 

•07 Mart 2022 Pazartesi 

•Seminer Grup ve Konusunun Belirlenmesi 

VİZE 

•02-17 Nisan 2022 (Vize Sınav Günü)  

•Tezin Teorik Kısmının Teslimi ve Vize Sınavı 

POSTER 
Sunum 

•23 Mayıs 2022 
•Poster Sunumunun Teslimi 

SÖZLÜ  

Sunum 

•23 Mayıs – 03 Haziran 2022  

•Power Point Sözlü Sunumlarının Yapılması 

FİNAL 

•03-19 Haziran 2022 (Final Sınav Günü) 

•Tezin Son Halinin Teslimi 

 Öğrenci No AD-SOYAD KONU BAŞLIĞI DANIŞMAN 
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